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Datum 
2022-12-01 

 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 
härmed till sammanträde på Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, tisdagen den 
13 december 2022 kl. 15:00. Beslutssammanträdet börjar kl. 17.00. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 
allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 
Andreas Cerny 
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens Ordförande 

Maria Gustafsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-88 77 57 eller via e-post: 
eva.lindstrom@boras.se 

 

 

 

 

Gruppöverläggning: 
Mitt-S-Samverkan, måndagen den 12 december klockan 17.30 på 
Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta. 
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Ärende 
1. Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

  

2. Godkännande av föredragningslistan 
  

3. Allmänhetens frågestund 
  

4. Information från förvaltningen 
  

5. Månadsuppföljning oktober 2022 
Dnr 2022-00056 3.5.0.1.2 

6. Attestförteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Dnr 2022-00133 2.4.1.0 

7. Godkännande av projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus 
Dnr 2021-00261 2.6.1.0 

8. Utökat uppdrag om utbildning för vuxna som omfattas av 
massflyktsdirektivet 
Dnr 2022-00220 1.1.3.1 

9. Kvalitetsrapport läsåret 2021/2022 
Dnr 2022-00171 3.5.0.1.4 

10. Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats 
Dnr 2022-00207 3.5.1.8 

11. Uppdrag - Stärka elevernas rätt till studie- och yrkesvägledning 
Dnr 2022-00190 1.1.3.1 

12. Utökat uppdrag för elevombudet 
Dnr 2022-00173 1.1.3.1 

13. Revidering av dokumenthanteringsplan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr 2022-00111 1.4.1.0 

14. Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystemet 
Prorenata 
Dnr 2022-00209 1.1.3.1 

15. Yttrande över motion - En moderniserad modersmålsundervisning 
Dnr 2022-00176 1.1.3.1 

16. Yttrande över motion - Handlingsplan mot skolsegregationen 
Dnr 2022-00177 1.1.3.1 

17. Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över remiss avseende 
Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella 
yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter 
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till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 
Dnr 2022-00208 1.1.3.1 

18. Anmälningsärenden 
Dnr 2022-00001 1.1.3.1 

19. Avgivna skrivelser 
Dnr 2022-00002 1.1.3.1 

20. Delegationsbeslut  
Dnr 2022-00003 1.1.3.1 

21. Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp 
  

22. Övriga frågor 
  



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Berner 
Handläggare 
033 357771 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00056 3.5.0.1.2 
 

  

 

Månadsuppföljning oktober 2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättad 

månadsuppföljning för oktober 2022. 

Sammanfattning  

Nämnden kommer att redovisa ett överskott på 12,5 mnkr 2022, som härrör till 

en orörd buffert och en lägre elevtillströmning till vuxenutbildningen än 

budgeterat och positivt utfall på köpta-sålda platser i gymnasieskolan.  

Utifrån medarbetarperspektivet noterar nämnden att sjukfrånvaron ligger i nivå 

med tidigare år. Det har uppmärksammats signaler från verksamheten om att 

det skett en tempoökning efter sommaren och att organisationen är ansträngd 

då man fortfarande arbetar med pandemieffekter både bland elever och 

medarbetare. 

Ur elevperspektivet konstaterar nämnden att prognosen som är gjord vecka 44 

visar att måluppfyllelsen fortsatt har påverkats av effekter av pandemin. 

Utbildningsskulden finns på individnivå och en relationsskuld finns på både 

individ och gruppnivå. Sammanfattningsvis visar prognosen att måluppfyllelsen 

för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen är fortsatt god.  

Ärendet i sin helhet 

Ekonomiskt perspektiv 

Nämnden kommer redovisa ett överskott på omkring 12,5 mnkr 2022, vilket 

beror på i huvudsak tre faktorer. Framförallt kommer inte nämndens buffert 

behöva tas i anspråk under året. Vuxenutbildningen genererar ett överskott på 

grund av en lägre efterfrågan av utbildningsplatser än vad som förutspåddes vid 

budgeteringen, vilket beror på att arbetsmarknaden står stark, trots 

lågkonjunktur. För gymnasieskolans del är utfallet på de köpta-sålda platserna 

vid läsårsstart förändrat i jämförelse med tidigare trend. Detta skapar ett större 

positivt ekonomiskt nettoutfall än vad som budgeterats, vilket bidrar ytterligare 

till nämndens prognosticerade överskott. 

Nämnden har fått tilldelning på 7,3 mnkr för skolmiljarden 2022 som är ett 

tillfälligt statsbidrag. I Kommunfullmäktiges junisammanträde beslutades det 
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även om en utökning av kommunbidraget på 3,5 mnkr i kompensation för 

ökade kostnader för livsmedel och material. 

En risk i prognosen är att vi historiskt har sett att sökta statsbidrag kan avslås, 

alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan, 

särskilt när det gäller vuxenutbildningen. 

 

Medarbetarperspektiv 

Under inledningen av 2022 noterar förvaltningen en topp i 

sjukfrånvarostatistiken under åren med pandemi. Från mars sker en kraftig 

nedgång och sedan en stabilisering som sedan har hållit i sig under 

sommarmånaderna. Från september ökar sjukfrånvaron något igen men avviker 

inte från mönster från tidigare år, inledningen av hösten brukar präglas av 

förkylningar och influensor. Verksamheten och förvaltningen följer frånvaron 

och är uppmärksam på om mönstret förändras då vi har en period bakom oss 

med stor belastning i verksamheten.  

Det har uppmärksammats signaler från verksamheten att det skett en 

tempoökning efter sommaren och att organisationen är ansträngd då man 

fortfarande arbetar med pandemieffekter både bland elever och medarbetare. 

Fortsatt gäller rekommendation om att stanna hemma vid symtom vilket 

sannolikt kommer att avspegla sig i statistiken för korttidsfrånvaro under 

överskådlig tid.  

När 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. 
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Elevperspektiv 

Måluppfyllelse 

Under vecka 44 gjorde samtliga rektorer i verksamheten en prognos över 

måluppfyllelsen. Den visar att verksamhetens måluppfyllelse fortsatt har 

påverkats av effekter av pandemin, den sk. utbildningsskulden finns främst på 

individnivå men den sk. relationsskulden är synlig både på grupp- och 

individnivå. Utbildningsskulden orsakas i hög grad av psykisk ohälsa, hög 

frånvaro eller att elever på olika sätt hamnat efter i studierna och inte haft 

förmåga att hämta ikapp moment/kurser som missats. Rektorerna lyfter att 

man tydligt kan se den sk. relationsskulden på gruppnivå i form av att elever 

som haft en stor del av sin studietid via fjärr och distans inte fått möjlighet att 

skolas in i skolans miljö på ett sätt som vanligtvis sker i åk. 1 och att detta lett 

till en del konflikter och oro vid skolstart.  

 

Nedan presenteras nuläget per skolform: 

- Prognosen för måluppfyllelsen i gymnasieskolan som helhet är fortsatt 
god, men att det finns elever som har stora svårigheter att nå målen för 
utbildningen vilket beskrivs ovan. Insatser pågår i samtliga 
verksamheter för att ge elever så goda förutsättningar som möjligt att nå 
målen för utbildningen, exempel på insatser är stödlektioner i kurser 
som elever har svårt att nå målen i, lovskola, psykosociala insatser inom 
ramen för elevhälsan m.m.  

- Prognosen för måluppfyllelsen i vuxenutbildningen är god och 
rektorerna bedömer att det inte finns några avvikelser vid jämförelse 
med tidigare år. 

- Prognosen för måluppfyllelsen i gymnasiesärskolan är god och 
rektorerna bedömer att det inte finns några avvikelser vid jämförelse 
med tidigare år. 

 

Närvarorapportering 

Statistiken avser perioden från augusti till oktober 2022.  

Total frånvaro under perioden är 11,7 %  (jfr. samma period 2021 11,8 %) 

vilket är i stort sett på samma nivå som samma period 2021. Den ogiltiga 

frånvaro ligger på 2,1 % (jfr. samma period 2021 1,8 %) vilket är något högre än 

samma period förra läsåret. Dock kan man se att enheter med IM-program har 

fler elever med ogiltig frånvaro än enheter med nationella program. 

Kvitteringsgraden ligger på 85,4 % vilket är på samma nivå som samma period 

2021. 

Beslutsunderlag 

1. 10-dagars 2022-10, GVUN 

Samverkan 

FSG 2022-12-07 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 

 



10-dagars 2022-10 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk redovisning
Ack utfall fg 

år Budget Budget för 
perioden Ack utfall Avvikelse Prognos-

avvikelse

Politisk verksamhet 1 005 1 200 1 001 996 5

Gemensam utbildningsadministration 14 714 19 000 15 769 16 660 -891

Gymnasieskola 353 697 466 466 384 128 379 077 5 052 3 000

Vuxenutbildning 64 791 91 630 67 884 64 700 3 184 3 500

Gymnasiesärskola 27 426 36 313 28 313 28 338 -25

Annan utbildning 52 500 417 53 363

Insatser enl LSS och SFB 783 617 515 952 -437

Buffert 0 6 024 5 020 0 5 020 6 000

Nettokostnad 462 468 621 750 503 046 490 776 12 270 12 500

Kommunbidrag 471 264 621 750 503 046 503 046

Resultat jämfört med kommunbidrag 8 795 0 0 12 270

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat

Resultat jämfört med tillgängliga medel 8 795 12 270 12 500

Verksamhetsmått
Gymnasieskola

Verksamhetsmått Utfall Okt 2021 Budget 2022 Utfall Sep 2022 Utfall Okt 2022

Antal elever från kommunen i gymnasieskola 4 045 4 038 4 130 4 100

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasieskolor. 4 376 4 461 4 458 4 421

Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar (ej 
budget-mått)

367 429 420

Antal elever från andra kommuner. 921 903 920 922

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 621 640 560 572

Gymnasiesärskola
Verksamhetsmått Utfall Okt 2021 Budget 2022 Utfall Sep 2022 Utfall Okt 2022

Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola 65 64 60 61

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasiesärskolor 84 90 83 83

Antal elever från andra kommuner 22 24 25 24

Kommentarer
Prognos för helåret 
Nämnden kommer redovisa ett överskott på omkring 12,5 mnkr 2022, vilket beror på i huvudsak tre faktorer. Framförallt 
kommer inte nämndens buffert behöva tas i anspråk under året. Vuxenutbildningen genererar ett överskott på grund av en 
lägre efterfrågan av utbildningsplatser än vad som förutspåddes vid budgeteringen, vilket beror på att arbetsmarknaden står 
stark, trots lågkonjunktur. För gymnasieskolans del är utfallet på de köpta-sålda platserna vid läsårsstart förändrat i 
jämförelse med tidigare trend. Detta skapar ett större positivt ekonomiskt nettoutfall än vad som budgeterats, vilket bidrar 
ytterligare till nämndens prognosticerade överskott.
Nämnden har fått tilldelning på 7,3 mnkr för skolmiljarden 2022 som är ett tillfälligt statsbidrag. I Kommunfullmäktiges 
junisammanträde beslutades det även om en utökning av kommunbidraget på 3,5 mnkr i kompensation för ökade kostnader 
för livsmedel och material.
Risker i prognosen:

Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få 
stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen.
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Attestförteckning Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att upprättad 

attestförteckning med angivna beloppsgränser skall gälla tillsvidare. 

Ärendet i sin helhet 

Enligt Attestregler för Borås stad ansvarar nämnderna för att antagna regler och 

tillämpningsanvisningar följs. Respektive nämnd utser besluts- och 

behörighetattestanter samt eventuella ersättare för dessa. Förvaltningschefen 

ansvarar för att attestanterna är informerade om reglerna och anvisningarnas 

innebörd och verksamhetschefer ansvarar för att attestreglerna fungerar väl i 

den egna verksamheten. I samband med genomförda organisatoriska 

förändringar i verksamheterna uppdateras nämndens attestförteckning. 

Förteckningen för beslutsattest och godkännandeattest är upprättad i linje med 

Borås Stads regler för attest och har beloppsgränser. 

 

Beslutsunderlag 

1. Attestförteckning, nämnd 221213 

2. Attestregler Borås Stad 210225 

Samverkan 

FSG samverkan via e-post 2022-12-09 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 221213

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-12-13

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

25*

Två i förening:
Ordförande
Förste Vice Ordförande Andre 
vice ordförande
Förvaltningschef

obegränsad# 2023-01-01

Andreas Cerny
Anethe Tolfsson
Marie Fridén
Maria Gustafsson

Ekonomiassistent Jenny Gillberg

25*                       
(avser sk samlingsfakturor, 

se nedan)
Chef för ekonomifunktionen upp till 50 pbb 2023-01-01 Andreas Sikström Rubio Ekonom Esma Saljic Ekonomiassistent Jenny Gillberg

Utbildningskontoret
FC, ledningsgrupp 250100 Förvaltningschef upp till 60 pbb 2023-01-01 Maria Gustafsson Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Jenny Gillberg

FC, nämndadministration 250101 Förvaltningschef upp till 60 pbb 2023-01-01 Maria Gustafsson Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Jenny Gillberg

FC, gemensamt 250102 Förvaltningschef upp till 60 pbb 2023-01-01 Maria Gustafsson Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Jenny Gillberg

Kvalitet och utveckling 250200 Chef för kvalitet- och 
utveckling upp till 2 pbb 2023-01-01 Anna Stensson Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Jenny Gillberg

Skolpsykologer gymnasieskolan 250201 Chef för kvalitet- och 
utveckling upp till 2 pbb 2023-01-01 Anna Stensson Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Jenny Gillberg

HR och Antagning 250300 HR-chef upp till 2 pbb 2023-01-01 Caroline Jansson Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Jenny Gillberg

Ekonomienhet 250400 Chef för ekonomifunktionen upp till 50 pbb 2023-01-01 Andreas Sikström Rubio Ekonom Esma Saljic Ekonomiassistent Jenny Gillberg

Ekonomienhet,  reversering 250401 Chef för ekonomifunktionen upp till 50 pbb 2023-01-01 Andreas Sikström Rubio Ekonom Esma Saljic Ekonomiassistent Jenny Gillberg

Sjuhärads antagningsenhet 250510 HR-chef upp till 2 pbb 2023-01-01 Caroline Jansson Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Jenny Gillberg

Borås antagningsenhet 250520 HR-chef upp till 2 pbb 2023-01-01 Caroline Jansson Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Jenny Gillberg

KAA-enhet 250600 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Johanna Ulveström Ekonom Esma Saljic Ekonomiassistent Jenny Gillberg

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings

nämnden
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 221213

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-12-13

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

Gymnasieskolor
Almåsgymnasiet 2522* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Enikö Mihai Ersättare för gymnasiechef Camilla Brogeby Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Gymnasiechef, ledningsgrupp 252200 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Enikö Mihai Ersättare för gymnasiechef Camilla Brogeby Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Gymnasiechef, elevhälsa 252201 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Enikö Mihai Ersättare för gymnasiechef Camilla Brogeby Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Gymnasiechef, gemensamt 252202 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Enikö Mihai Ersättare för gymnasiechef Camilla Brogeby Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Rektor B, BF/VO 252210 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Camilla Brogeby Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Rektor A, FS/HV 252220 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Robert Zetterlund Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Rektor C, Torget AL 252221 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Helén Rimsell Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Rektor C, RL/HT/Lärling/IM 252230 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Helén Rimsell Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Intendent, skoladmin. 252280 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Marijana Stojkovic Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Intendent skolmåltid 252281 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Marijana Stojkovic Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Intendent, lokalvård 282282 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Marijana Stojkovic Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Intendent, vaktmästare 282283 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Marijana Stojkovic Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

AL Intendent e-handelsgrupp XI2501 28228* Köksmästare upp till 1 pbb 2023-01-01 Elrik Arturén /Emina Begano Intendent Marijana Stojkovic Skoladminastratör Camilla Ramsmo
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 221213

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-12-13

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

Bäckängsgymnasiet 2523* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Martin Eklöf Ersättare för gymnasiechef Eero Jensholm Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Gymnasiechef, ledningsgrupp 252301 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Martin Eklöf Ersättare för gymnasiechef Eero Jensholm Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Gymnasiechef, elevhälsa 252302 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Martin Eklöf Ersättare för gymnasiechef Eero Jensholm Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Gymnasiechef, gemensamt 252303 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Martin Eklöf Ersättare för gymnasiechef Eero Jensholm Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Rektor A, NA 252320 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Eero Jensholm Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Rektor B, SP 252330 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Anna Almroth Werna Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Rektor E, SP/NA 252331 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Cecilia Ericstam Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Rektor C, ES 252340 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Ann-Marie Ahlin Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Rektor D, HU 252350 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Johanna Ulveström Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Rektor D, IM 252360 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Johanna Ulveström Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Enhetschef, skoladmin 252370 Intendent upp till 15 pbb 2023-01-01 Petra Redin Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Rektor D, elevassistenter 252371 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Johanna Ulveström Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Intendent skolmåltid 252381 Intendent upp till 15 pbb 2023-01-01 Kerstin Engelius Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Enhetschef, lokalvård 252382 Intendent upp till 15 pbb 2023-01-01 Petra Redin Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Intendent vaktmästare 252383 Intendent upp till 15 pbb 2023-01-01 Kerstin Engelius Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Intendent fastighet, lokaler 252384 Intendent upp till 15 pbb 2023-01-01 Kerstin Engelius Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

BÄ Intendent e-handelsgrupp XI2502 25238* Köksmästare upp till 1 pbb 2023-01-01 Bahrija Mahmutovic Intendent Kerstin Engelius Skoladminastratör Pia Dahlqvist
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 221213

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-12-13

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

Sven Eriksonsgymnasiet 2524* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Thomas Åman Ersättare för gymnasiechef Per-Anders Andersson Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Gymnasiechef, ledningsgrupp 252400 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Thomas Åman Ersättare för gymnasiechef Per-Anders Andersson Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Gymnasiechef, elevhälsa 252401 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Thomas Åman Ersättare för gymnasiechef Per-Anders Andersson Skoladminastratör

SE Gymnasiechef, gemensamt 250402 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Thomas Åman Ersättare för gymnasiechef Per-Anders Andersson Skoladminastratör

SE Rektor A, TE 252410 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Sanna Christiansen Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Rektor A, NIU/LIU 252411 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Sanna Christiansen Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Rektor B, FH 252420 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 John Murray Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Rektor B, Torget SE 252421 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 John Murray Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Rektor B, IMS 252422 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 John Murray Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Rektor B, IB 252423 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 John Murray Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Rektor C, EK Ek 252430 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Per-Anders Andersson Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Rektor D, EP 252450 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Lisa Ekberg Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Rektor D, EK Jur 252460 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Lisa Ekberg Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Intendent, skoladmin. 252480 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Ivan Krastev Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Intendent, skolmåltid  252481 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Ivan Krastev Intendent Ivan Krastev Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Intendent, lokalvård 252482 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Ivan Krastev Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Intendent, vaktmästare 252483 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Ivan Krastev Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Intendent, gemensamt 252484 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Ivan Krastev Gymnasiechef Thomas Åman Skoladminastratör Camilla Andersson

SE Intendent e-handelsgrupp XI2503 25248* Köksmästare upp till 1 pbb 2023-01-01 Lasse Asferg Österdahl Intendent Ivan Krastev Skoladminastratör Camilla Andersson
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 221213

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-12-13

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

Viskastrandsgymnasiet 2527* Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Cecilia Rigert Ersättare för gymnasiechef Anna Bärgman Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Gymnasiechef, ledningsgrupp 252700 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Cecilia Rigert Ersättare för gymnasiechef Anna Bärgman Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Gymnasiechef, elevhälsa 252701 Gymnasiechef upp till 15 pbb 2023-01-01 Cecilia Rigert Ersättare för gymnasiechef Anna Bärgman Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Rektor C, BA/IN/Lärling 252710 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Anna Bärgman Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Rektor A, FT/BA-Viared 252720 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Anna-Lena Jacobsson Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Rektor B, IN/SA 252730 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Magnus Björk Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Rektor D, IM/EE/VF 252740 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Jesper Henriksson Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Intendent, skolmåltid 252781 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Anah Sjösten Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Intendent, lokalvård 252782 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Anah Sjösten Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Intendent, vaktmästare 252783 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Anah Sjösten Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Intendent, skoladmin. 252784 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Anah Sjösten Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Intendent, gemensamt 252785 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Anah Sjösten Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Intendent, e-handelsgrupp XI2504 25278* Köksmästare upp till 1 pbb 2023-01-01
Kristin Elliot/Anette Lindstam/Irene 
Johansson/Annika Damberg/Kathrine 
Karlsson/Johanna Palm

Intendent Anah Sjösten Ekonomiassistent  Michael Malmström

VS Gymnasiesärskola 252790 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Lennart Granberg Gymnasiechef Cecilia Rigert Ekonomiassistent  Michael Malmström

Gymnasiet gemensamt 2529*, 2526* Ekonom upp till 50 pbb 2023-01-01 Lowell Lam / Esma Saljic Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent  Jenny Gillberg/Annika Redhage
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 221213

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-12-13

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

Vuxenutbildning
VUX Vuxenutbildningschef 253* Vuxenutbildningschef upp till 40 pbb 2023-01-01 Åsa Nätterlund Ersättare för 

vuxenutbildningschef Mia Sundström Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Ledningsgrupp 253000 Vuxenutbildningschef upp till 40 pbb 2023-01-01 Åsa Nätterlund Ersättare för 
vuxenutbildningschef Mia Sundström Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Resursteam 253001 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Mia Sundström Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Externa projekt 253003 Vuxenutbildningschef upp till 30 pbb 2023-01-01 Åsa Nätterlund Ersättare för 
vuxenutbildningschef Mia Sundström Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Rektor grund.vux 253020 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Mia Sundström Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Bibliotek 253022 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Mia Sundström Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Rektor Gy vux yrkes, int. 253030 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Helén Björklund Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Rektor Gy vux yrkes,ext. 253031 Rektor upp till 30 pbb 2023-01-01 Anita Lomås Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Rektor Gy vux teoretisk 253040 Rektor upp till 10 pbb 2023-01-01 Anna-Lena Moisander Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Rektor Yrkeshögskolan 253060 Rektor upp till 10 pbb 2023-01-01 Rose-Marie Dagman Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Rektor SFI 253070 Rektor upp till 20 pbb 2023-01-01 Nalin Selcuk Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Admin/SYV 253080 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Pia Solberg Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Intendent cafe 253081 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Lyly Phan Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Intendent lokalvård 253082 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Lyly Phan Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Intendent vaktmästare 253083 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Lyly Phan Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Intendent gemensamt 253084 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Lyly Phan Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Intendent e-handelsgrupp XI2505 25308* Intendent upp till 1 pbb 2023-01-01 Lyly Phan Intendent Lyly Phan Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist

VUX Rektor Lärvux 253090 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Anita Lomås Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund Ekonomiassistent Ann Oskarsson-Redkvist
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ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 221213

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2022-12-13

Område Ansvarskod Beslutsattestant Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn Godkännande 
attestant  Namn

AGY Gymnasiechef 255* Gymnasiechef upp till 20 pbb 2023-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Intendent Maria Arnell

AGY Rektor, ledningsgrupp 255000 Gymnasiechef upp till 20 pbb 2023-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Intendent Maria Arnell

AGY Rektor, elevhälsa 255001 Gymnasiechef upp till 20 pbb 2023-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Intendent Maria Arnell

AGY Rektor, gemensamt 255002 Gymnasiechef upp till 20 pbb 2023-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Intendent Maria Arnell

AGY Rektor NP Bergslena 255010 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Vakant Gymnasiechef Kristina Brink Intendent Maria Arnell

AGY Rektor NP Viared 255011 Rektor tf upp till 3 pbb 2023-01-01 Lennart Granberg Gymnasiechef Kristina Brink Intendent Maria Arnell

AGY Rektor IVP 255020 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Anette Lundgren Gymnasiechef Kristina Brink Intendent Maria Arnell

AGY Rektor, korttidstillsyn 255040 Rektor upp till 3 pbb 2023-01-01 Anette Lundgren Gymnasiechef Kristina Brink Intendent Maria Arnell

AGY adm./kost/lokal/vaktm. 255080 Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Maria Arnell Gymnasiechef Kristina Brink Intendent Maria Arnell

AGY Intendent e-handelsgrupp XI2506 25508* Intendent upp till 10 pbb 2023-01-01 Maria Arnell Gymnasiechef Kristina Brink Intendent Maria Arnell

AGY Gemensamt gymnasiesärskolan 255900 Gymnasiechef upp till 20 pbb 2023-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Intendent Maria Arnell

AGY Gem gymn.sär. yrkesutb 255910 Gymnasiechef upp till 20 pbb 2023-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Intendent Maria Arnell

AGY Gem gymn.sär verksamhetsträ 255920 Gymnasiechef upp till 20 pbb 2023-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Intendent Maria Arnell

AGY Gem gymn.sär yrkesträning 255930 Gymnasiechef upp till 20 pbb 2023-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Intendent Maria Arnell

AGY Gem gymn.sär förl skolb 255940 Gymnasiechef upp till 20 pbb 2023-01-01 Kristina Brink Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Intendent Maria Arnell

Annan utbildning
Naturskolan 256200 Ekonom upp till 10 pbb 2023-01-01 Esma Saljic Chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio Ekonomiassistent Jenny Gillberg

E-handelsgrupp = inköp som sker hos ramavtalsleverantörer avseende livsmedel, vaktmästeri- och städmaterial.
Attestering får inte göras av den som själv skall mottaga eller erlägga betalning.
Via samlingsfakturor kan t ex kurser, konferenser, resor för många olika personer betalas samtidigt. Internfakturor och bokföringsorder kan också ha formen av en samlingsfaktura.
Utanordningen på Redovsningsservice "kassafunktion" innebär ett antal i systemet inbyggda kontrollmoment (exempelvis bankkonto, Inyett-kontroll och företag med "Rött ljus")
# = obegränsat belopp

upp till angivet pbb

Efter att fakturan godkänts av fakturamottagaren går den till slutattestanten, förvaltningschefen. Attest med två i förening görs av en i nämndpresidiet och förvaltningschefen. Detta löses praktiskt med att en utskriven kopia av fakturan attesteras av två i förening, det 
attesterade exemplaret läses in elektroniskt och bevaras med verifikatet i bokföringen. 
Efter mottagarens godkännande går alla fakturor till en beslutsattestant ,som får attestera belopp upp till och med angivet prisbasbelopp. Överstiger beloppet definierad beloppsgräns går fakturan vidare till, i stystemet definierad, arbetsledare/chef för attest. Minst två 
personer kommer att ha hanterat fakturan och vid större belopp än definierad beloppsgräns kommer minst tre personer hanterat fakturan innan den blir bokförd och betald.

Anpassad gymnasieskola
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00261 2.6.1.0 
 

  

 

Godkännande av projekteringsframställan 
Bäckängsgymnasiet campus 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Bäckängsgymnasiet Campus. Nämnden noterar att förslaget till  
investeringsbudget ökat från 100 mnkr till 140 mnkr och konstaterar att 
hyreskostnaden för Bäckängsgymnasiet kommer fördubblas, från 11 mnkr till 
22 mnkr. 

Ärendet i sin helhet 
För att möta ökande elevunderlag och efterfrågan på platser inom de 
gymnasieprogram som erbjuds på Bäckängsgymnasiet har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden lyft fram behovet av lokalutökning för skolan. En 
förstudie startade 2021-12-14 och Kommunfullmäktige har avsatt 
investeringsmedel för projektet. Lokalförsörjningsnämnden beslutade om 
projekteringsframställan 2022-10-25 (dnr LFN 2022-00320). Denna framställan 
beskriver behovet och presenterar ett preliminärt förslag till lokalutökning med 
ritningsunderlag. Underlaget innehåller även en preliminär ekonomisk 
beräkning för lokalförändringen. 

Utan att ge synpunkter på projektets upphandling vill nämnden framhålla 
behovet av att själva genomförandet av projektet sker i etapper, där uppstarten 
av utbyggnaden av skolrestaurangen behöver prioriteras, eftersom nuvarande 
kapacitet knappt klarar nuvarande elevunderlag. Det är viktigt att 
skolrestaurangen utformas för att klara det framtida elevunderlaget. Nämnden 
konstaterar att hanteringen av skolmåltid under ombyggnationen av skolköket 
kommer bli en stor utmaning eftersom det saknas evakueringsalternativ som 
klarar kapaciteten. Nämnden bedömer att detta kommer kräva större 
planerings- och arbetsinsatser och betydande resurser för att hantera inom en 
snäv tidsram.  

Den ekonomiska beräkningen visar på en hyresökning som innebär en 
fördubbling av nuvarande hyra, från ca 11 mnkr till nästan 22 mnkr när hela 
projektet är klart och verksamheten tagit de utbyggda lokalerna i anspråk. 
Nämnden konstaterar att volymuppräkningen på kommunbidraget inte 
kommer att räcka till för att täcka en hyresökning av denna storlek. De senaste 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

årens lokalutökningar och lokalförbättringar inom nämndens område har 
hanteras inom givet kommunbidrag, men nämnden ser behovet att en 
hyresökning av denna storlek måste omhändertas i samband med att 
kommunbidraget för det år då lokalerna tas i anspråk tas fram. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2022-10-25 Projekteringsframställan för 
Bäckängsgymnasiet Campus 

Samverkan 
FSG 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 
2. Kommunstyrelsens diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Maria Gustafsson 
Förvaltningschef 

 



Lokalförsörjningsnämnden  Moderaterna och Kristdemokraterna 
  2022-10-25 
 

 
 

 

AAlternativt förslag 
 
09. Projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet. 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en projektbudget om 100 000 000 kr. 
 
Efter att en förstudie genomförts under 2022 föreslås nu att projektbudgeten justeras till 
140 000 000 kr. En kostnadsökning på 40 MSEK som motsvarar två nybyggda LSS-boenden. I 
handlingarna framgår inte orsakerna till kostnadsökningen. 
 
Projektet planeras att genomföras i tre etapper: 

- Etapp 1 Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet 
- Etapp 2 Ombyggnation kvarteret Nornan 
- Etapp 3 Ombyggnation på Bäckängsgymnasiet 

 
Projektbudgeten är inte specificerad per etapp utan endast totalt. Det går därför inte att bedöma om 
investeringen per etapp är skälig, i förhållande till det värde som tillskapas i form av utökade lokaler. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna anser därför att det inte finns tillräckligt med underlag för att 
fatta beslut i ärendet och yrkar följande: 
 
 
 
Lokalförsörjningsnämndens beslut 

 
- Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

Lokalförsörjningsförvaltningen. Ärendet kompletteras med en beskrivning av orsaker till 
fördyringar samt en kostnadsuppskattning per etapp till nämndsammanträdet i november 
2022. 
 

 
Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
Pirita Isegran (M) 
Viola Orbelin (M) 
John Hansfeldt (KD)    



 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 
 

Sida 
1(5) 

Datum 
2022-10-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00320 2.6.1.1 

 
Kristoffer Gråhns 
Handläggare 
033-357204 
 

 

  

Projekteringsframställan för Bäckängsgymnaiset 
Campus 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Bäckängsgymnasiet Campus.  

Förslag   
Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 
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Omröstningsresultat 
Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola 
Orbelin (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  

Reservation 
Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola Orbelin (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Projektets handläggning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 
framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande 
av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet.  Framställan bygger på Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola’. 

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 100.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsbudget 2023 är projektbudgeten justerad till 140.000.000 kr. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Bakgrunden till lokalbehovet är att lokalerna på dagens Bäckängsgymnasiet inte 
är tillräckliga för de cirka 1400 elever som går på skolan idag, vilka också 
förväntas öka till 1750 elever.  
Initialt var fokus att se hur Bäckängsgymnasiets utökade lokalbehov kunde 
tillfredsställas i de byggnader som finns inom kv Nornan 1. Utifrån ett samlat 
lokalprogram för hela skolan, för att totalt kunna mottaga 1750 elever, fylldes 
byggnaderna med de lokaler som saknades. I tidiga analyser var det främst nya 
lektionssalar som kompletterades inom kv Nornan 1, och tillbyggnad vid 
huvudbyggnaden var ett nytt storkök med matsal. Under förstudien utvecklades 
tankarna och bedömningar av befintliga lokalers egenskaper ställt mot 
verksamhetens behov gav inte helt optimalt ändamålsenliga salar. Förstudien 
testade då att flytta befintliga salar från huvudbyggnaden till kv Nornan 1. Det 
gav bland annat att tillbyggnaden för storkök och matsal kompletterades med 
dans och teater och nuvarande ’bildhus’ ställdes om till lärosalar. För projektet 
ökar budgeten i takt med att tillbyggnaden blir större och mer komplex och 
ombyggnader på dagens Bäckängsgymnasiet blir mer omfattande. 
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Projektbudgeten har också justerats utifrån den prisutveckling som varit under 
senaste åren.   

Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, 
specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök är underdimensionerat och 
kapaciteten för matsalsplatser behöver utökas. Tillskapandet av nya lokaler sker 
dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, 
matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på 
Bäckängsgymnasiet byggs om där t.ex. dagens bildhus görs om till lärosalar, 
danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.  

I kvarteret Nornan 1 skapas en bild- och hantverksnod i gamla Gustaf 
Adolfskolan, en musiknod i gamla Caroliskolan samt elevhälsa och 
administration i Administrationsbyggnaden. Dessa byggnader blir då en del av 
Bäckängsgymnasiet och skapar tillsammans med dagens Bäckängsgymnasiet ett 
campus.  
Tillkommande BTA på Bäckängsgymnasiet blir ca. 1900 m²(tillbyggnad) och 
byggnaderna inom kvarteret Nornan 1 ger Bäckängsgymnasiet tillkommande 
BTA på ca. 6200 m². Total BTA för projektet innehållande tillbyggnation samt 
ombyggnation är 10 012 m². 

Konsekvensanalys lokaler 

Bäckängsgymnasiet är i behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot 
prognostiserade 1750 elever. För detta krävs utökning av lokaler för 
undervisning och service, men även ett nytt tillagningskök samt matsal. Dagens 
tillagningskök är dimensionerat för 900 portioner per dag. Nämnas kan att 
skolans samtliga salar är maximalt utnyttjade till lektioner.  

De tre byggnaderna i kvarteret Nornan 1 föreslås bli en del av 
Bäckängsgymnasiets lokaler och bilda ett campus. För att kunna realisera 
projektet förutsetts det för hyresgästerna som finns i dessa byggnader idag en 
annan lokalisering. I detta är Servicekontorets Dataservice flytt till de 
kommande lokalerna på Servicekontorets anläggning Pantängen en del. 
Därutöver finns behov av omlokaliseringar av flera andra verksamheter och 
dessa placeringar utreds. Kostnader kopplade till omlokaliseringar är inte 
medtagna i projektbudgeten. 

Vid tillbyggnationen av storkök samt matsal kommer det krävas evakuering för 
tillagning av skolluncher samt matsalsplatser för elever och lärare. En möjlig 
lösning kan vara att använda ersättningspaviljonger vid Bäckängsgymnasiet. 
Bäckängsgymnasiet har idag musikundervisning i Caroliskolan. Denna 
undervisning kommer behöva ske i andra lokaler under ombyggnationen.  
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Tidplan 
Projektering höst 2022 samt vår 2023. Etappindelad produktion med byggstart 
preliminärt oktober 2023. Inflyttningar sker etappindelat enligt nedan med 
preliminär inflyttning i sista etappen december 2025. 

Etapp 1 Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet produktion oktober 2023 till juli 
2024. 

Etapp 2 Ombyggnation kvarteret Nornan produktion juli 2024 till juni 2025. 

Etapp 3 Ombyggnation på Bäckängsgymnasiet juni 2025 till december 2025. 

Ekonomi 
Projektets budget är kalkylerad till 140.000.000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 13 983 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2022 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad   6 002 854 kr 
Avser Bäckängsgymnasiet samt 
kv. Nornan 1 

Befintlig driftskostnad  7 858 060 kr 
Avser Bäckängsgymnasiet samt 
kv. Nornan 1 

Ny kapitalkostnad (rta 1,0 %) av 
investeringen 6 805 047 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 
Förändrad driftskostnad (uppskattad) 976 400 kr Som konsekvens av investering 
Avgående lokalkostnad för LFN -227 872 kr  
Total kostnad 21 414 489 kr  

 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2022 Förklaring 
Befintlig schablonhyra  10 877 797 kr  

Tillkommande schablonhyra Ny 12 163 500 kr 

Tillbyggnation nytt kök och 
matsal Bäckängsgymnasiet, 
Gustaf Adolfskolan, 
Caroliskolan, 
Administrationsbyggnaden, 
Danssalar, Bildhuset samt 
centralkapprummet 

Avgående hyra paviljong -316 955 kr  
Avgående schablonhyra Standard  -1 264 634 kr  
Total intäkt/hyra 21 459 708 kr  
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Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2021  
Totalhyra 21 459 708 kr  
Befintlig schablonhyra - 10 877 797 kr  
Avgående hyra - 3 817 590 kr Kv. Nornan 
Hyresförändring  6 764 321 kr  

 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
 

Beslutet expedieras till 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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§ 126 Dnr LFN 2022-003202.6.1.1 

Projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Bäckängsgymnasiet Campus. 

Förslag   
Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 
Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola 
Orbelin (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  

Reservation 
Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola Orbelin (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 
framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande 
av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet.  Framställan bygger på Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola’. 

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 100.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsbudget 2023 är projektbudgeten justerad till 140.000.000 kr. 

Bakgrunden till lokalbehovet är att lokalerna på dagens Bäckängsgymnasiet inte 
är tillräckliga för de cirka 1400 elever som går på skolan idag, vilka också 
förväntas öka till 1750 elever.  
Initialt var fokus att se hur Bäckängsgymnasiets utökade lokalbehov kunde 
tillfredsställas i de byggnader som finns inom kv Nornan 1. Utifrån ett samlat 
lokalprogram för hela skolan, för att totalt kunna mottaga 1750 elever, fylldes 
byggnaderna med de lokaler som saknades. I tidiga analyser var det främst nya 
lektionssalar som kompletterades inom kv Nornan 1, och tillbyggnad vid 
huvudbyggnaden var ett nytt storkök med matsal. Under förstudien utvecklades 
tankarna och bedömningar av befintliga lokalers egenskaper ställt mot 
verksamhetens behov gav inte helt optimalt ändamålsenliga salar. Förstudien 
testade då att flytta befintliga salar från huvudbyggnaden till kv Nornan 1. Det 
gav bland annat att tillbyggnaden för storkök och matsal kompletterades med 
dans och teater och nuvarande ’bildhus’ ställdes om till lärosalar. För projektet 
ökar budgeten i takt med att tillbyggnaden blir större och mer komplex och 
ombyggnader på dagens Bäckängsgymnasiet blir mer omfattande. 
Projektbudgeten har också justerats utifrån den prisutveckling som varit under 
senaste åren.   

Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, 
specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök är underdimensionerat och 
kapaciteten för matsalsplatser behöver utökas. Tillskapandet av nya lokaler sker 
dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, 
matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på 
Bäckängsgymnasiet byggs om där t.ex. dagens bildhus görs om till lärosalar, 
danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.  

I kvarteret Nornan 1 skapas en bild- och hantverksnod i gamla Gustaf 
Adolfskolan, en musiknod i gamla Caroliskolan samt elevhälsa och 
administration i Administrationsbyggnaden. Dessa byggnader blir då en del av 
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Bäckängsgymnasiet och skapar tillsammans med dagens Bäckängsgymnasiet ett 
campus.  
Tillkommande BTA på Bäckängsgymnasiet blir ca. 1900 m²(tillbyggnad) och 
byggnaderna inom kvarteret Nornan 1 ger Bäckängsgymnasiet tillkommande 
BTA på ca. 6200 m². Total BTA för projektet innehållande tillbyggnation samt 
ombyggnation är 10 012 m².Bäckängsgymnasiet är i behov av ytterligare lokaler 
för att kunna ta emot prognostiserade 1750 elever. För detta krävs utökning av 
lokaler för undervisning och service, men även ett nytt tillagningskök samt 
matsal. Dagens tillagningskök är dimensionerat för 900 portioner per dag. 
Nämnas kan att skolans samtliga salar är maximalt utnyttjade till lektioner.  

De tre byggnaderna i kvarteret Nornan 1 föreslås bli en del av 
Bäckängsgymnasiets lokaler och bilda ett campus. För att kunna realisera 
projektet förutsetts det för hyresgästerna som finns i dessa byggnader idag en 
annan lokalisering. I detta är Servicekontorets Dataservice flytt till de 
kommande lokalerna på Servicekontorets anläggning Pantängen en del. 
Därutöver finns behov av omlokaliseringar av flera andra verksamheter och 
dessa placeringar utreds. Kostnader kopplade till omlokaliseringar är inte 
medtagna i projektbudgeten. 

Vid tillbyggnationen av storkök samt matsal kommer det krävas evakuering för 
tillagning av skolluncher samt matsalsplatser för elever och lärare. En möjlig 
lösning kan vara att använda ersättningspaviljonger vid Bäckängsgymnasiet. 
Bäckängsgymnasiet har idag musikundervisning i Caroliskolan. Denna 
undervisning kommer behöva ske i andra lokaler under ombyggnationen. 
Projektering höst 2022 samt vår 2023. Etappindelad produktion med byggstart 
preliminärt oktober 2023. Inflyttningar sker etappindelat enligt nedan med 
preliminär inflyttning i sista etappen december 2025. 

Etapp 1 Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet produktion oktober 2023 till juli 
2024. 

Etapp 2 Ombyggnation kvarteret Nornan produktion juli 2024 till juni 2025. 

Etapp 3 Ombyggnation på Bäckängsgymnasiet juni 2025 till december 2025. 

Projektets budget är kalkylerad till 140.000.000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 13 983 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 



BÄCKÄNGSGYMNASIET
FÖRSTUDIE KV. NORNAN

28 MAJ 2022

UPPDATERAD 26 SEPTEMBER 2022

FÖRSTUDIEN FÖRESLÅR ATT:

GUSTAV ADOLF BLIR EN ESTETNOD

CAROLI BLIR EN MUSIKNOD

HUVUDBYGGNADEN BYGGS UT OCH OM

BILDHUSET ERSÄTTS MED TEORISALAR
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LOKALBEHOV 3

LOKALBEHOV

TOTALT TOTALT TOTALT TOTALT

Kvm / lokal Nya kvm
Tillkommande 

lokaler (st)
Lokaler 
idag (st)

Borttagna 
lokaler (st)

Kommande 
lokaltotal (st) Kommentar

ELEVYTA CKR 300 900 3 Upphållsrum elever/skåp, studieplatser - som binder ihop byggnaderna
LÄROSALAR Generell teorisal 68 612 9 40 49 Bygger på att de 3 paviljongsalarna återbrukas på annan plats

NO-sal 100 100 1 6 7 Kemi
KOMPLEMENT Grupprum 18 162 9 19 28 I anslutning till salar

Preprum 20 20 1 2 3
NO-förråd 7 7 1 2 3

TEATER Blackbox/teatersal 120 120 1 1 1 1 11x11m, takhöjd 3.5m
Omkläd, teater 20 150 2 2 Han/hon/separata bås för hen

Verkstad 50 50 1 1
Rekvisitaförråd 30 30 1 1

DANS & KOMBI Danssal 120 120 1 1 1 1 11x11m, takhöjd 3.5m
Kombisal: Dans+teater 120 120 1 1 1 1 11x11m, takhöjd 3.5m

Omkläd, dans/teater 40 150 2 2 Han/hon/separata bås för hen
Klädförråd 50 100 2 2
Grupprum 25 50 2 2

MUSIK Ensemblegrupprum 40 160 4 4 Ljuddämpat/ljudisolerat
Helklassundervisning 95 95 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat

Konsertsal/Körsal 95 95 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat
Övnings- och teknikrum 15 60 4 4 Ljuddämpat/ljudisolerat
Pianorum för bruksspel 25 25 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat

Musikproduktion 95 95 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat
Inspelning MuPro 25 25 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat

Replokal 75 75 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat
Förråd 10 30 3 3

BILD/HANTVERK Bildsalar 70 280 4 2 2 4
Silversmedja 25 25 1 1 1 1

Keramikverkstad 60 60 1 1 1 1
Lerförråd 40 40 1 1 1 1

Rum för brännungnar 20 20 1 1 1 1
Generell snickarbod 25 25 1 1 1 1

Syverkstad 40 40 1 1 1 1
FOTO Digitalt skapande 65 65 1 1 1 1

Grupprum 10 20 2 0 0 2
Mörkerrum 10 10 1 0 0 1

LÄRARE Arbetsrum, lärare 50 200 4 18 22 4-5 lärare i varje rum
Kontor, lärare 15 60 4 6 10 Skolledning mfl

Personalrum 200 200 1 1 Ett helt nytt samt utökning av befintligt
STÖDFUNK. Skolsköterska 20 20 1 2 3 Vatten och avlopp samt toa. 

EHT-kontor 15 45 3 6 9
Vilrum 15 30 2 2 Ett elev och ett personal

ADMIN Arbetsrum skolledning 80 80 1 1
Expedition 80 80 1 1

Konferensrum 50 100 2 2
Fastighetsskötsel 

ÖVRIGT Förråd 10 70 7 7 Behöver undersökas närmre. 
Miniaula 100 100 1 1

Omkläd till miniaula 50 50 1 1
TOALETTER Toaletter 175 117 1st / 15 elever
KÖK Tillagningskök 336 336 1 1 För 1750 port/dag

Matsal 700 700 1 1 ENBART sittyta (3 sittningar). Tillkommer svällyta. 
Elevcafé 40 700 1 1 1 1

Avfallsadmin 150 150 1
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Utökat uppdrag om utbildning för vuxna som omfattas 
av massflyktsdirektivet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utöka 
den pågående uppdragsutbildningen i svenska för vuxna flyktingar som 
omfattas av massflyktsdirektivet.  

Utökningen innebär att de som omfattas av uppdragsutbildningen även ges 
möjlighet att ta del av utbildning motsvarande Svenska som andraspråk på 
grundläggande nivå. 

Utbildningen kan påbörjas av de deltagare som uppnått en nivå motsvarande 
fullföljd sfi senast första halvåret 2023, och som vid antagningstillfället är 
bosatta i Borås. Utbildningen omfattar upp till motsvarande tjugo veckors 
heltidsstudier.    

 

Ärendet i sin helhet 
Den 4 mars 2022 aktiverades EU:s massflyktsdirektiv. Det innebär att personer 
som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med 
boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för 
barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. På EU-kommissionens inrådan 
kommer nu tillämpningen av massflyktsdirektivet att förlängas. Direktivet 
förlängs till den 4 mars 2024. Personer från Ukraina som har ansökt om eller 
fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i 
Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. 
Enligt skollagen har de har inte rätt till sfi eller annan reguljär utbildning inom 
komvux. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2022-06-14 § 92 att 
uppdra åt förvaltningen att anordna en uppdragsutbildning i svenska för 
flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 18 år. Den 
beslutade utbildningen genomförs idag av Folkuniversitetet i Borås och 
motsvarar Svenska för invandrare (sfi). Syftet är att underlätta etablering på 
svensk arbetsmarknad. 
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Några deltagare har nu klarat hela utbildningen vilket aktualiserar frågan om att 
fortsätta på grundläggande nivå. Totalt är det 21 deltagare på utbildningen på 
sfi-nivå som kan bli aktuella för fortsatt utbildning. Ett tiotal kan förväntas 
tillkomma under våren och det finns i dagsläget inget som tyder på en 
omfattande ökning av tillströmningen. Vuxenutbildningen bedömer att det är 
möjligt att ta in dessa i ordinarie undervisningsgrupper, som idag finns i 
kommunens vuxenutbildning i egen regi, i Svenska som andraspråk på 
grundläggande nivå.  

Inför beslutet om att anordna uppdragsutbildning motsvarande sfi utreddes 
förutsättningarna för att anordna sfi-utbildning för målgruppen. Det framkom 
då att kommunens rättsliga möjligheter att anordna sfi var oprövade, 
massflyktsdirektivet har inte tidigare tillämpats. Även ur ett 
likabehandlingsperspektiv kan ett sådant beslut ifrågasättas, då andra 
flyktinggrupper inte åtnjuter samma möjligheter. En uppdragsutbildning 
bedömdes då vara det lämpligaste alternativet till reguljär sfi-utbildning.  

Förvaltningens bedömning är att ett liknande rättsligt läge gäller för ett utökat 
uppdrag på grundläggande nivå. Deltagarna har inte rätt att delta i 
grundläggande vuxenutbildning och en uppdragsutbildning är ett lämpligare 
alternativ.  

Det finns inget hinder för att deltagarna ändå ingår i samma 
undervisningsgrupper som elever som studerar svenska som andraspråk som en 
ordinarie kurs inom grundläggande vuxenutbildning. Dock kan det bli svårare 
att motivera utbildningen utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Den utbildning 
som idag anordnas av Folkuniversitetet är mer tydligt avskild från 
Vuxenutbildningens ordinarie verksamhet, medan detta kan komma att 
uppfattas som en separat fil in i kommunal vuxenutbildning. Samtidigt finns 
inte någon annan lämplig verksamhet på plats i Borås och det är angeläget att 
erbjuda någon typ av fortsättning för de deltagare som uppnått en nivå som 
motsvarar fullföljd sfi. Det finns i dagsläget inget som tyder på att detta skulle 
påverka andra elevers möjlighet till utbildning då det inte råder någon platsbrist. 

Uppdragsutbildningen får betraktas som en provisorisk lösning och bör därför 
avgränsas i tid. Utbildningen kan påbörjas av deltagare som ingår i den 
pågående uppdragsutbildningen och uppnått en nivå motsvarande fullföljd sfi 
senast första halvåret 2023, och som vid antagningstillfället är bosatta i Borås. 
Utbildningen motsvarar upp till tjugo veckors heltidsstudier. Deltagarna 
kommer efter fullföljd uppdragsutbildning att erhålla intyg på sina kunskaper, 
dock inte betyg. 

I det ekonomiska perspektivet är bedömningen att elevgruppen kan erbjudas 
denna särskilda möjlighet utan att verksamheten behöver tillföras särskilda 
medel av nämndbidraget. Detta under förutsättning att uppdraget begränsas till 
antalet deltagare och i tid. 

Uppdragsutbildningen följs upp i samband med nämndens månadsrapporter. 
Nämnden tar ställning till om beslut om eventuell fortsättning av insatsen i Juni 
2023.  



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2022-06-14 § 92: 
Uppdragsutbildning i Svenska. 
2. Rapport (2022-04-12) – förutsättningar att erbjuda svenska för invandrare sfi) 
och samhällsinformation till flyktingar som är över 18 år och omfattas av 
massflyktsdirektivet. 

Samverkan 
FSG 2022-12-07 

 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Maria Gustafsson 
Förvaltningschef 
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§ 92 Dnr GVUN 2022-000911.1.3.1 

Uppdragsutbildning i svenska 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att anordna 
en uppdragsutbildning i svenska för flyktingar som omfattas av 
massflyktsdirektivet och som är över 18 år. 

Nämnden tillåter att Vuxenutbildningen använder del av det prognosticerade 
överskottet till ändamålet. 

Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att följa upp uppdragsutbildningens 
resultat och efterfrågan i samband med månadsrapporter under hösten.  

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera berörda studieförbund om 
uppdragsutbildningen och i samverkan med studieförbunden koordinera 
kommunens erbjudande om svenskundervisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndsammanträdet den 29 mars uppdrog Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden åt förvaltningen att utreda de organisatoriska, 
verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att erbjuda 
svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till flyktingar som är över 
18 år och omfattas av massflyktsdirektivet.   

Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 
räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande 
är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan 
utbildning inom komvux. 

Flyktingar från Ukraina erbjudas folkbildningsinsatsen ”Svenska från dag ett” 
från och med 11 april 2022. Regeringen har lämnat uppdraget att bedriva 
”Svenska från dag ett” till studieförbund och folkhögskolor. Syftet med 
insatsen är att stärka kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället 
i syfte att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.  

Det är organisatoriskt möjligt för vuxenutbildningen att med viss 
förberedelsetid ta emot flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och 
som är över 18 år inom ramen för sfi. Det finns dock vissa utmaningar 
kopplade till uppdraget, till exempel lokaler och kompetens.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i april att ge förvaltningen 
i uppdrag att bevaka och ha beredskap kring att föreslå beslut i ärendet om 
situationen skulle förändras.  
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Förvaltningen anser nu att situationen har förändrats och har identifierat en 
grupp på cirka 11-12 flyktingar som är i behov av undervisning i svenska. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
snarast erbjuda flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 
18 år en uppdragsutbildning i svenska. 

Erbjudandet av uppdragsutbildningen är tänkt som ett alternativ till sfi. 
Rättsläget är fortfarande oklart kring erbjudandet av sfi för målgruppen. Några 
kommuner, bland annat Landskrona har valt att ändå erbjuda sfi. Förvaltningen 
rekommenderar nämnden att i stället starta en uppdragsutbildning i svenska.  

Skillnaden är att uppdragsutbildningen inte omfattas av närvaroplikt eller kravet 
på minst 20 timmars undervisning per vecka. Så länge flyktingarna omfattas av 
massflyktsdirektivet kommer de ha möjlighet att få ett intyg på genomförd kurs 
men kursen kan inte leda till ett betyg. Uppdragsutbildningen konkurrerar heller 
inte med övriga elevers rätt till sfi.  

Uppdragsutbildningen för den prognosticerade elevgruppen beräknas kunna 
genomföras till en kostnad av ca 500 000 kr för ett halvår. Detta bygger på att 
en lärare kan genomföra uppdraget. Om elevgruppen ökar behöver kalkylen ses 
över. Nämnden tillåter att Vuxenutbildningen använder del av det 
prognosticerade överskottet till ändamålet. 

Detta erbjudande kommer att lämnas till gruppen av de ukrainska flyktingarna 
som befinner sig i Borås. Uppdragsutbildningen ska starta så snart som möjligt, 
senast i augusti.  

Nämnden är angelägen om att säkerställa att de flyktingar som omfattas av 
massflyktsdirektivet får bästa förutsättningar att integreras i samhället och 
arbetslivet. Nämnden menar att få initiativ kan vara viktigare än att bidra till att 
personer, som flytt från sina hem, familjer och arbeten, får möjligheter att 
bygga upp en dräglig tillvaro och egen försörjning i ett nytt land. 

Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att följa upp uppdragsutbildningens 
resultat och efterfrågan. Uppdragsutbildningen ska följas upp i samband med 
månadsrapporter under hösten.  

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av behov sfi 220603 

Yrkanden 
Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Nicholas Gregory (S), Håkan Torstensson (C), Edvin Hadziavdic (S) och 
Solveig Landegren (C) yrkar att nämnden utöver upprättat förslag till beslut 
även beslutar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera berörda 
studieförbund om uppdragsutbildningen och i samverkan med studieförbunden 
koordinera kommunens erbjudande om svenskundervisning. 
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Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans 
tilläggsyrkande. 
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Utred förutsättningarna för att erbjuda svenska för 
invandrare (sfi) och samhällsinformation till flyktingar 
som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utredningen är genomförd av:  

Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund, rektor Nalin Selcuk, chef för kvalitet 
och utveckling Anna Stensson, chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström 
Rubio, förvaltningschef Christer Samuelsson och förvaltningscontroller Anna 
Berner. 

Utlåtande har inhämtats av Borås Stads stadsjurist Paulina Nilsson. 
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Utred förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till 
flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet 

Sammanfattning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har uppdragit åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda de organisatoriska, 
verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att erbjuda 
sfi och samhällsinformation till flyktingar som är över 18 år och omfattas av 
massflyktsdirektivet.   

Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 
räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande 
är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan 
utbildning inom komvux. 

Flyktingar från Ukraina kommer att erbjudas folkbildningsinsatsen ”Svenska 
från dag ett”. Regeringen har lämnat uppdraget att bedriva ”Svenska från dag 
ett” till studieförbund och folkhögskolor. Syftet med insatsen är att stärka 
kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället i syfte att främja 
deltagande i arbets- och samhällslivet.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget i Borås Stad att erbjuda samhällsorientering 
för nyanlända. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens uppdrag har 
därför avgränsats till att utreda förutsättningar att erbjuda sfi.  

Det är organisatoriskt möjligt för vuxenutbildningen att med viss 
förberedelsetid ta emot flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och 
som är över 18 år inom ramen för sfi. Det finns dock vissa utmaningar 
kopplade till uppdraget, till exempel lokaler och kompetens.  

Kostnaden för erbjudandet måste finansieras av Borås Stad eftersom det inte 
utgår finansiering från statligt håll.  

Av Borås Stads grannkommuner har fyra kommuner meddelat att de inte 
kommer att erbjuda sfi för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och 
som är över 18 år. Övriga tre kommuner har inte återkopplat något svar. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt utlåtande från Borås Stads 
stadsjurist menar att det är tveksamt om det är förenligt med kommunallagen 
och regeln om kommunens allmänna kompetens (2 kap. 1 §) att ändå erbjuda 
utbildning.1 

 

 

  

 

                                                      
1 https://skr.se/skr/krigetiukraina/utbildningochandrainsatsertillvuxna.62922.html 220404 
14.11 



Borås Stad
Datum
2022-04-12

     
     

Sida
3(19)

Utred förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till 
flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet

Innehållsförteckning
1 Inledning och bakgrund................................................... 4

2 Uppdrag och syfte ............................................................ 5
3 Beskrivning av nuläge ..................................................... 6

Massflyktsdirektivet ............................................................................... 6
Mänskliga rättigheter ............................................................................. 7
Rättigheter enligt skollagen ................................................................... 8
Myndigheternas ansvar ......................................................................... 8
Svenska från dag ett.............................................................................. 8
Förutsättningar till samverkan med studieförbunden ............................ 9
Likvärdighetsperspektiv ......................................................................... 9
Omvärldsbevakning............................................................................. 10

3.8.1 Sjuhärad .............................................................................................. 10

3.8.2 Sveriges kommuner och regioner ....................................................... 10

3.8.3 Regeringens inriktning......................................................................... 10

Juridiska aspekter på förslag till utökat erbjudande ............................ 11
3.9.1 Stadsjuristens utlåtande ...................................................................... 11

Organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningar utifrån 
Vuxenutbildningens perspektiv............................................................ 13

3.10.1Praktiska förutsättningar för mottagande ............................................ 13

3.10.2Förutsättningar för snabbspår för yrkesutbildningar............................ 14

3.10.3Utmaningar .......................................................................................... 15

3.10.4Samverkan med arbetslivsförvaltningen ............................................. 16

Ekonomiska förutsättningar ................................................................. 16
Etablering i Sverige ............................................................................. 17

3.12.1Nämndens viljeinriktning och tidigare beslut ....................................... 18

4 Slutsats............................................................................ 19



Borås Stad 
Datum 
2022-04-12 

      
      

Sida 
4(19) 

 

Utred förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till 
flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet 

1 Inledning och bakgrund 
Med anledningen av kriget i Ukraina förbereder sig Borås Stad för att ta emot 
flyktingar. Enligt huvudscenariot kan cirka 76 000 personer från Ukraina 
komma att söka skydd i Sverige under perioden mars till juni 2022. Det råder en 
stor osäkerhet kring prognosen, antalet kan bli mindre, men också betydligt 
högre.  

EU:s massflyktsdirektiv har aktiverats och flyktingar som kommer till Sverige 
får ett uppehållstillstånd för tillfälligt skydd. Enligt massflyktsdirektivet har barn 
och unga rätt till utbildning som påbörjas innan de fyller 18 år inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

Skolverkets tolkning av massflyktsdirektivet är att uppehållstillstånd för tillfälligt 
skydd inte ger rätt till vuxenutbildning och undervisning i sfi. Det utgår av den 
anledningen ingen statlig ersättning till de kommuner som ändå skulle vilja 
erbjuda sfi och samhällsinformation.  
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Utred förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till 
flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet 

2 Uppdrag och syfte 
För de flyktingar som kommer till Sverige är framtiden oviss och det går i 
dagsläget inte att avgöra hur länge de har behov av att stanna i landet. Även om 
kriget i Ukraina skulle ta slut i närtid kommer det att ta lång tid att bygga upp 
landet vilket innebär att flyktingsituationen kommer att kvarstå under en längre 
tid.  

Det är uppskattningsvis en stor del av flyktingarna som kommer att behöva 
stanna i Sverige under en längre tid. Att inte erbjuda dem språkundervisning gör 
att de inte kan ta del av och vara en del av samhället. Det strider mot 
humanitära värderingar och mänskliga rättigheter att få ta skydd i ett land men 
inte få möjlighet att lära sig dess språk.  

Rätt till utbildning är en del av de mänskliga rättigheterna. Var och en har rätt 
till utbildning. Utbildningen ska vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära 
och grundläggande stadierna.  

Genom att erbjuda flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet sfi och 
samhällsinformation ges möjlighet för dessa att utbilda sig för att på sikt arbeta 
och bli självförsörjande. Deras liv ska inte behöva sättas på paus under tiden 
som kriget pågår utan det är nödvändigt att även de ges möjlighet till en 
meningsfull sysselsättning. För de flyktingar som har en yrkesutbildning med sig 
kan förslagsvis validering eller snabbspår med utbildningar mot bristyrken 
erbjudas.  

Det behöver också utredas hur nämnden kan samverka med andra 
utbildningsaktörer. Skulle det exempelvis vara möjligt att arbeta med 
studieförbunden för att erbjuda sfi och samhällsinformation? Detta som ett 
komplement till det kommunala alternativet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrog åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen vid nämndsammanträdet den 29 mars, att utreda 
de organisatoriska, verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska 
förutsättningarna för att erbjuda sfi och samhällsinformation för flyktingar som 
omfattas av massflyktsdirektivet och är över 18 år.    
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Utred förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till 
flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet

3 Beskrivning av nuläge

Massflyktsdirektivet
EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer 
från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. 

De som omfattas av direktivet är:

o ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022.
o statslösa personer, och medborgare i andra tredjeländer än Ukraina, 

som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i 
Ukraina före den 24 februari 2022. De ska ha varit lagligen bosatta i 
Ukraina.

o familjemedlemmar till personer som avses i leden a och b.

Syftet med massflyktsdirektivet är att avlasta asylsystemet. De som omfattas av 
massflyktsdirektivet ska därför i första hand ansöka om denna typ av 
uppehållstillstånd. De som också ansöker om asyl kommer att få vänta på att få 
sin asylansökan prövad då Migrationsverket kommer prioritera att snabbt 
bevilja tillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och 21 
kapitlet utlänningslagen (2005:716) omfattas av lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Det betyder att de har samma 
rättigheter som asylsökande.

Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 
massflyktsdirektivet (massflyktingar) har rätt till skolgång på samma sätt som 
asylsökande barn och ungdomar. Ersättning för skolgång kompenseras på 
samma sätt och med samma ersättningsnivåer som för asylsökande barn och 
elever, förutom att ingen rätt till ersättning finns för gymnasiestudier påbörjade 
efter 18 år ålder. Det saknas rätt till ersättning för studier vid komvux.

Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 
räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande 
är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan 
utbildning inom komvux.

Regeringen har avsatt 90 miljoner kronor för att vuxna som omfattas av 
massflyktsdirektivet, via Migrationsverket, ska få möjlighet att delta i en 
utbildning som har till syfte att lära sig svenska ("Svenska från dag ett"). 
Svenska från dag ett är undervisning i svenska och samhällsorientering. 
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Utred förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till 
flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet

Insatsen har två huvudsakliga syften: 

o ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden
o korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet

för den som får uppehållstillstånd. 

Regeringen har aviserat att man är beredd att göra mer om behov uppstår men i 
dagsläget finns inga sådana planer. Det betyder att det i dagsläget inte utgår 
någon ekonomisk ersättning till kommuner som väljer att erbjuda utbildning 
(exempelvis sfi) till vuxna som omfattas av massflyktsdirektivet. 

Mänskliga rättigheter
Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter har sin utgångspunkt i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948. De mänskliga 
rättigheterna gäller för alla och slår fast att alla människor föds fria och själva 
ska få bestämma över sina liv. I de mänskliga rättigheterna ingår till exempel 
rätten att inte bli diskriminerad, yttrandefrihet, barns och kvinnors rättigheter, 
tanke- och religionsfrihet, rätt till utbildning och rätt till hälsa.

Rätten till utbildning beskrivs i § 26 i den allmänna förklaringen: 

1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, 
åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära 
utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning 
skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla 
med hänsyn till deras förmåga. 

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att 
stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap 
mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta 
nationernas verksamhet för fredens bevarande. 2

Även människor på flykt har ett behov av att känna ett sammanhang, trygghet 
och ha tillgång till sysselsättning. 

2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
19941219-om-den-europeiska-konventionen_sfs-1994-1219 220401 15:28
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Rättigheter enligt skollagen
Rätten till svenska för invandrare (sfi) regleras i 29 kapitlet 2-3§§ i Skollagen. 
Där beskrivs vilka som har rätt till utbildning inom ramen för sfi. 

En asylsökande/den som omfattas av massflyktsdirektivet har rätt till 
utbildning i: 

förskola
förskoleklass
grundskola 
grundsärskola 
specialskola
sameskola
fritidshem 
gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan 
hen har fyllt 18 år.

Utifrån juridiska aspekter är det skillnad på rätten till utbildning om man startar 
utbildningen före eller efter det att man fyllt 18 år. 

Myndigheternas ansvar
Det är sedan den 1 februari 2017 inte Migrationsverket, utan länsstyrelserna
som har i uppdrag att verka på nationell, regional och lokal nivå i samverkan 
med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar 
för att det ska finnas beredskap i länen att ta emot nyanlända och 
ensamkommande barn. Länsstyrelsens uppdrag omfattar även att stärka arbetet 
med tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen samordnar även arbetet med 
integration på regional nivå och initierar integrationsstrategier och 
överenskommelser med berörda parter.

Länsstyrelsen har vidare till uppgift att utlysa och fördela statsbidrag till 
kommuner och civilsamhällets organisationer för att underlätta bosättning, höja 
kommunernas beredskap och mottagningskapacitet, utveckla verksamheter med 
flyktingguider och familjekontakter samt främja tidiga insatser för asylsökande.

Svenska från dag ett
Inom insatsen ”Svenska från dag” ett har folkbildningen sedan 2015 bidragit till 
att människor som kommer hit ska få ökade kunskaper i svenska språket och 
information om det svenska samhället. Regeringen har den 25 mars 2022
beslutat om en ändring av förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda 
folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Flyktingar 
från Ukraina kommer således att kunna erbjudas denna utbildningsinsats. 

Ändringen som träder i kraft den 11 april 2022 innebär ett förtydligande om att 
statsbidraget kan användas även till verksamhet för personer som har beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv 
oavsett om dessa personer bor i Migrationsverkets anläggningar eller inte. 
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Riksdagen har på regeringens förslag anvisat 60 miljoner kronor för insatsen 
”Svenska från dag ett” i budgetpropositionen för 2022 och Folkbildningsrådet 
har fattat beslut om att preliminärt fördela cirka 90 miljoner kronor till 
utbildningsinsatsen i år. I den summan inkluderas bland annat medel som förts 
över från 2021.  

I budgetpropositionen anvisades också nästan fem miljarder kronor till anslaget 
14.1 som får användas för utgifter för statsbidrag till folkbildningen. 
Statsbidraget regleras i en förordning men de närmre villkoren för vilka 
deltagare detta statsbidrag kan användas till finns i de villkor för statsbidraget 
som Folkbildningsrådet fastställer. 

Regeringen aviserar också att det kan komma ytterligare insatser men att man 
avvaktar eftersom det är oklart hur många ukrainare som kan komma att stanna 
i Sverige. 3

Förutsättningar till samverkan med studieförbunden
Regeringen har gett studieförbunden uppdraget att bedriva insatsen ”Svenska 
från dag ett”. Studieförbund och folkhögskola är en fri utbildningsform som 
styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. De statliga pengar 
som studieförbunden och folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet 
fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till de statliga 
bidragen till dessa. Folkbildningsrådet har dock inte som uppgift att granska 
och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns 
inga statliga läroplaner.

Skillnaden är med andra ord stor mot hur vuxenutbildningen anordnar sfi. 
Vuxenutbildningen följer skollag, förordning om vuxenutbildning och 
läroplaner vad gäller undervisningen i sfi. Vuxenutbildningen utövar 
myndighetsutövning exempelvis vid betygsättning.  

Förutsättningar för samverkan mellan studieförbunden/folkhögskolor och 
vuxenutbildningen kring undervisning bedöms vara små utifrån skillnader i 
uppdrag som har beskrivits ovan. 

Likvärdighetsperspektiv
I skollagen föreskrivs vilka som automatiskt har rätt att ta del av utbildning 
samt att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 
målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att verksamhetens resurser ska fördelas lika mellan 
elever/studerande. 

                                                     
3 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/ukrainare-ska-kunna-erbjudas-
folkbildningsinsatsen-svenska-fran-dag-ett/ 220404 14.10
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flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet

En kommun kan välja att låta studerande som inte, enligt styrdokumenten, har 
rätt till utbildning i komvux ändå studera dvs. det finns inget som förbjuder en 
kommun att ta emot studerande på sfi trots att de inte har rätt till det utifrån 
lagstiftningen. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv kan dock en situation uppstå 
där det blir kö till sfi och där olika målgruppers behov ställs mot varandra. Det 
skulle kunna innebära en konkurrenssituation där studerande som enligt 
skollagen har rätt till sfi eller som omfattas av utbildningsplikten kan få vänta på 
en utbildningsplats. 

Omvärldsbevakning

3.8.1 Sjuhärad
Samverkansområdet i Sjuhärad består av åtta kommuner. Fyra av dessa 
kommuner, Bollebygd, Tranemo, Vårgårda och Ulricehamn ämnar inte erbjuda 
sfi till flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 18 år. 
Övriga tre kommuner har inte återkopplat något svar. 

3.8.2 Sveriges kommuner och regioner
Sveriges kommuner och regioner (SKR) konstaterar att personer från Ukraina, 
som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, inte har rätt till sfi eller 
annan utbildning inom komvux. Det finns inte heller rätt till ersättning för
dessa personer enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för 
asylsökande med flera. 

SKR menar också att det är tveksamt om det är förenligt med kommunallagen 
och regeln om kommunens allmänna kompetens (2 kap. 1 §) att ändå erbjuda 
utbildning.4

3.8.3 Regeringens inriktning
På regeringens pressträff om budgetnyheter med anledning av 
flyktingmottagandet den 31 mars meddelade integrations- och 
migrationsminister Anders Ygeman (S) följande information: 

Sverige ska ha en fortsatt stram mottagningspolitik som är hållbar över tid. 
Ordning och reda är en förutsättning för det svenska mottagandet. 

Utgångspunkten för uppehållstillstånd med tillfälligt skydd är ett år – det är 
grunden för det svenska mottagandet. 

Genom regeringens pressmeddelande om att ukrainare ska kunna erbjudas 
folkbildningsinsatsen ”Svenska från dag ett” meddelade utbildningsminister 
Anna Ekström:

”Folkbildningen är en engagerad och snabbfotad folkrörelse som agerar när det 
behövs.  

                                                     
4 https://skr.se/skr/krigetiukraina/utbildningochandrainsatsertillvuxna.62922.html 220404 
14.11
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Verksamheten inom studieförbunden har gått ner på grund av pandemin. När 
verksamheten nu återstartar gläder det mig att det kan finnas möjligheter att 
erbjuda denna målgrupp verksamhet.” 

Juridiska aspekter på förslag till utökat erbjudande
Ett utökat erbjudande till flyktingar från Ukraina måste ställas i relation till 
kommunallagens 2 kap. 1-2§ om allmän kompetens: 

1§ ”Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som 
har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.”

2§ ”Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om.”

Den kommunala kompetensen definieras i kommunallagen (så kallad allmän 
kompetens) och i speciallagstiftning (den speciallagsreglerade kompetensen). 
Reglerna begränsar kommunens verksamhet bland annat genom att kommuner 
inte får ha hand om sådant som är statens eller en annan kommuns 
angelägenheter. 

I det här fallet har regeringen gett studieförbunden i uppdrag att anordna 
”Svenska från dag ett till flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Om Borås Stad 
erbjuder sfi och samhällsinformation till flyktingar, som omfattas av
massflyktsdirektivet, kan ett konkurrensförhållande mellan Borås Stad och 
studieförbunden uppstå. 

Eftersom det inte finns en rätt till sfi enligt skollagen omfattas ett eventuellt 
beslut om utökat erbjudande av kommunallagen 13 kap 1§ vilken beskriver 
rätten att överklaga beslutet till förvaltningsrätten:

”Varje medlem av en kommun eller en region har rätt att få lagligheten av kommunens eller 
regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.” 

3.9.1 Stadsjuristens utlåtande
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har EU beslutat att aktivera 
det s.k. massflyktsdirektivet. Direktivet ger personer från Ukraina ett 
omedelbart och tidsbegränsat uppehållstillstånd i EU:s medlemsstater. Det 
tillfälliga skyddet ska inledningsvis gälla i ett år (artikel 4 i massflyktsdirektivet). 
Skyddet kan förlängas med sex månader i taget i högst ett år. Om situationen 
fortfarande består vid den tidpunkten kan Rådet fatta beslut om att det tillfälliga 
skyddet ska gälla i ytterligare ett år. Den maximala skyddstiden är alltså tre år. 

Med uppehållstillståndet följer även en rätt till utbildning. Av artikel 14 (1) 
framgår att medlemsstaterna ska bevilja personer under 18 år som åtnjuter 
tillfälligt skydd tillträde till utbildningsväsendet på samma villkor som 
medborgarna i den mottagande medlemsstaten.  
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Utred förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till 
flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet 

Av samma artikel (2) framgår att medlemsstaterna får ge vuxna som åtnjuter 
tillfälligt skydd tillträde till det allmänna utbildningsväsendet. För Sveriges del är 
utgångspunkten att vuxna inte ges någon sådan möjlighet. Endast om personen 
i fråga har påbörjat utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola innan han 
eller hon fyllt 18 år finns en rätt till sådan utbildning. Någon rätt till utbildning i 
kommunal vuxenutbildning finns inte (29 kap. 3 § första stycket skollagen 
[2010:800]).  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för Borås Stad att erbjuda flyktingar från Ukraina sfi och 
samhällsinformation. Fråga har nu ställts angående de juridiska 
förutsättningarna för detta och närmare bestämt förenligheten med 
bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om den grundläggande kommunala 
kompetensen.   

Som framgått ovan har personer från Ukraina, som har fått uppehållstillstånd 
med tillfälligt skydd, inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux. Det 
finns heller inte någon rätt till ersättning till kommunen för dessa personer 
enligt förordningen (2017:193). Däremot kommer ukrainare kunna erbjudas 
folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett som bedrivs av studieförbund och 
folkhögskolor. Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen 
(2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande 
och vissa nyanlända invandrare. Ändringen träder i kraft den 11 april och 
innebär ett förtydligande om att statsbidraget kan användas även till verksamhet 
för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet 
med massflyktsdirektivet oavsett om dessa personer bor i Migrationsverkets 
anläggningar eller inte.  

Fråga är då om en kommun, trots detta, har möjlighet att erbjuda sfi till de 
ukrainska flyktingarna. SKR:s uppfattning, som den redogörs för på 
organisationens hemsida den 6 april 2022, är att ”det är tveksamt om det är 
förenligt med kommunallagen och regeln om kommunens allmänna kompetens 
(2 kap. 1 §)”. Jag är beredd att instämma i den bedömningen.  

För att en kommun ska få ha hand om en angelägenhet krävs det i första hand 
att det är av allmänt intresse att så sker. Det avgörande för om en angelägenhet 
är av allmänt intresse är om det kan anses vara ett allmänt, samhälleligt och till 
det egna området knutet intresse att kommunen vidtar en viss åtgärd. Denna 
fråga ska bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt och 
skäligt att kommunen befattar sig med angelägenheten (SOU 1947:53 s. 68 och 
prop. 1948:140 s. 71 f). För att en beslutad kommunal åtgärd ska anses 
kompetensenlig ska den inte strida mot ett allmänt intresse, utan det krävs att 
åtgärden uppbärs av ett allmänt till kommunen knutet intresse (RÅ 1993 ref. 
25).  
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Det bedöms att frågan om att erbjuda sfi till de ukrainska personer som nu fått 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd är en nationell – och inte en kommunal –
angelägenhet. Att nyanlända erbjuds utbildning i svenska språket får visserligen 
sägas vara ett allmänt och samhälleligt intresse; det är dock enligt min 
uppfattning tveksamt om det kan anses utgöra ett kommunalt sådant intresse. 
Det bör också beaktas att staten i det här fallet beslutat att erbjuda (och 
finansiera) dessa personers språkutbildning och information om det svenska 
samhället via folkutbildningen och insatsen ”Svenska från dag ett”. Personerna i 
fråga kommer således att få möjlighet att ta del av utbildning i svenska språket 
m.m., dock i andra aktörers regi och med statlig finansiering. Detta är den väg 
som Sverige nationellt har valt att gå i dagsläget. Situationen bevakas 
kontinuerligt och regeringen har genom utbildningsministern uppgett sig vara 
beredd att gå in med ytterligare insatser om det bedöms nödvändigt 5. 

Mot den bakgrunden kan man ifrågasätta såväl lämpligheten som skäligheten i 
att Borås Stad på egen hand nu skulle besluta om och finansiera ytterligare en 
utbildningsform för målgruppen. Möjligen kan även förenligheten med 2 kap. 2 
§ kommunallagen ifrågasättas. Av den bestämmelsen följer att kommuner inte 
får ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, 
en annan region eller någon annan ska ha hand om.

Organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningar
utifrån Vuxenutbildningens perspektiv

3.10.1 Praktiska förutsättningar för mottagande
I nuvarande organisation har vuxenutbildningen ingen möjlighet att ta emot 
flyktingar från Ukraina. Om organisationen skulle förstärkas med tre vikarier, 
förslagsvis pensionärer, i egen regi kan 75 studerande tas emot med kort varsel
inom två veckor. 

Om det skulle röra sig om tillgång till upphandlad verksamhet skulle det vara 
möjligt att ta emot ytterligare 50 studerande med kort varsel. Om det dessutom 
skulle vara aktuellt med kvällskurser så skulle de kunna ta emot fler. 

Lokaler kan lösas internt med kort varsel för de 75 studerande. På längre sikt 
behövs det fler lokaler. På längre sikt finns utmaningar vad gäller tillgång till 
lokaler och behöriga lärare. 

Sedan 1 januari 2022 har studerande inom sfi, som omfattas av 
utbildningsplikten, rätt till sammanhållen utbildning. 

                                                     
5 Fler ukrainska flyktingar får rätt till svenskundervisning | SVT Nyheter 220325 15.00
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Utred förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till 
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Det innebär heltidsstudier omfattande 23 timmar i veckan. Det har lett till att 
vuxenutbildningen har genomfört en omorganisering för att möjliggöra 
heltidsstudier för alla studerande från och med maj månad. Omorganiseringen 
har ökat trycket på lokaler och organisering av lärarna.  

3.10.2 Förutsättningar för snabbspår för yrkesutbildningar 
Som nämnts tidigare har flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet inte 
rätt till vuxenutbildning. Men om lagstiftningen skulle ändras finnas följande 
möjligheter för vuxenutbildningen i Borås: 

Det är möjligt att erbjuda sfi för akademiker, ett ”snabbspår”. Många 
yrkesgrupper tar emot arbetskraft om de kan engelska, exempelvis företag inom 
IT där engelska språket fungerar. Lärare kan hjälpa till på skolor med 
modersmålsundervisning. Personer med hög utbildning, exempelvis inom 
medicin erbjuds att läsa på högskolan med snabbspår både i svenska språket 
och svensk sjukvård. Gymnasiala yrkesutbildningar kräver en del svenska men 
arbetsmarknaden är god t ex inom lager och logistik samt montör.  

Inom vård och omsorg ställer arbetsgivaren krav på att studerande har goda 
kunskaper i svenska. Det kan finnas verksamheter som behöver sjuksköterskor 
som kan både ryska och ukrainska, exempelvis för hälsoundersökningar vid 
flyktingmottagningar. En förutsättning för att ukrainare med en vårdutbildning 
snabbt ska kunna arbeta inom vården är att de dels har goda kunskaper i 
svenska men också att de har, en av UHR, översatt utbildning.  

Det går att göra praktisk validering inom flera yrken till exempel bygg, murare, 
plattsättare. Inom flera gymnasiala yrkesutbildningar, exempelvis inom service-
yrken, ställs det även krav på viss grundläggande nivå i svenskan. 

Om det finns förkunskaper i svenska hos de studerande skulle det vara möjligt 
att erbjuda kombiutbildningar. Innehållet i kombiutbildningar består av sfi i 
kombination med yrkesinriktad utbildning företrädesvis mot serviceyrken. Det 
skulle möjliggöra att ta emot en hel del studerande. 

Inom vård och omsorg är det möjligt att ta emot i kombiutbildning men här 
ligger utmaningen i arbetsplatsförlagt lärande där det ställs krav på kunskaper i 
svenska. Detta är ett område som Vuxenutbildningen måste undersöka mer 
noggrant. 
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Uppskattningsvis vore det möjligt att ta emot: 

Område Antal studerande 

Lager och logistik 10 

Barnskötare 5-10 

Vård 10-15 

Måltid och service 10 

Textil 5-10 

Montör 5-10 

 

Antagningsförfarandet skulle ske genom vanlig ansökan, eller vid ett politiskt 
inriktningsbeslut, separat antagning.  

Separat antagning har vuxenutbildningen exempelvis för studerande som 
omfattas av nya gymnasielagen och även de som anvisas av 
Arbetslivsförvaltningen.  

3.10.3 Utmaningar 
Skollagen definierar vilka som har rätt till sfi, 29 kap. 2-3§§. Ett ökat 
flyktingmottagande skulle kunna leda till brist på platser, det vill säga 
köbildning, inom sfi. Det kan leda till att olika gruppers intressen och 
rättigheter ställs mot varandra. Ett ställningstagande bör göras om flyktingarna 
från Ukraina ska få gå före i kön, vilket i så fall skulle innebära att studerande 
som inte har laglig rätt till sfi går före studerande som dels omfattas av 
utbildningsplikten eller har rätt till sfi.  

En annan aspekt är hur studieförbunden reagerar om Borås Stad väljer att ta 
emot ”deras” studerande när de har blivit tilldelade ansvaret för att bedriva 
undervisning och även får resurser till detta från regeringen. 

Ett beslut om att ta emot ukrainska flyktingar på sfi riskerar att väcka känslor 
dels i den grupp som står i kö till en plats på sfi men också i lärargruppen som 
har att hantera eventuella diskussioner utifrån rättviseaspekten.  
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3.10.4 Samverkan med arbetslivsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen har i uppdrag att erbjuda kurser i det svenska samhället. 

Deltagarna måste uppfylla följande kriterier för att kunna erbjudas kurserna: 

- Vara över 18 år
- Vara folkbokförd i Borås Stad
- Ha beviljats uppehållstillstånd
- Ha uppehållskort som familjemedlem/anhörig med anknytning till en 

person som vistas i landet
- Har en etableringsplan eller har gått klart etablering

Kurserna, som erbjuds kallas för samhällsorientering, ger deltagaren möjlighet 
att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Bland annat ingår information 
om den svenska sjukvården, arbetsmarknaden, skolan, svenskt vardagsliv och 
de olika myndigheterna.

Arbetslivsförvaltningen ansvarar för kommunens samlade mottagande av 
flyktingar. Samverkan sker mellan arbetslivsförvaltningen och gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen genom informationsöverlämning och genom att 
arbetslivsförvaltningen köper platser på sfi från vuxenutbildningen.

Enligt uppgift skissar Arbetslivsnämnden på ett utredningsuppdrag till 
Arbetslivsförvaltningen kring att erbjuda kurser kring samhällsorientering för 
flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som placeras i Borås. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens uppdrag handlar således enbart 
om förutsättningar kring att erbjuda sfi.

Ekonomiska förutsättningar
Eftersom lagen inte reglerar någon rättighet gällande sfi/samhällsintroduktion 
för flyktinggruppen och staten har beslutat att fördela statsbidrag endast till 
studieförbund och folkhögskolor, kommer de kostnader insatserna medför 
behöva finansieras av kommunala medel. 

För att ta emot det prognosticerade antalet studerande (se avsnitt 3.9.1) visar en 
kalkyl på en ökad kostnad på ca 1,8 mnkr per år för studerande i egenregi och 
ca 2 mnkr per år för studerande i extern regi6. På kort sikt kommer 
verksamheten kunna ta in de studerande i befintliga lokaler, men på längre sikt 
kommer det krävas lokalutökningar, vilket i en preliminär kalkyl kan hamna på 
0,5 mnkr per år för 4 klassrum med tillhörande utrymmen.

Sammanfattningsvis kommer det krävas resurser på drygt 4 mnkr på 
helårsbasis.

                                                     
6 Personalutökning i egen organisation: 37 000kr/mån * 1,4PO * 12 mån * 3 vik
Fler studerande på upphandlade platser: 51 kr/tim * 15 tim/v * 52 v * 50 studerande
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Studieförbunden kommer att tilldelas statliga medel för att organisera ”Svenska 
från dag ett”. Det innebär sannolikt att de redan nu har börjat planera för sin 
organisation. En uppbyggnad av sfi för flyktingar från Ukraina inom ramen för 
Borås Stads ansvar skulle sannolikt påverka studieförbundens planering såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt. 

Etablering i Sverige
Miljontals flyktingar runt om i världen lever år efter år med lite hopp om att 
någonsin kunna återvända hem, på grund av utdragna kriser, rädsla för 
förföljelse eller kränkningar av mänskliga rättigheter.

Efter att ha tvingats fly från sina hem, är integration i lokalsamhällena i sina 
värdländer ett av de mest effektiva sätten för människor att återuppbygga sina 
liv med värdighet. 

Socioekonomisk inkludering erbjuder en hållbar lösning på flyktingars svåra 
situation och en chans att hitta ett nytt hem, bygga upp ett nytt liv och återigen 
få ägarskap över sin framtid.

Den svenska integrationspolitikens målsättning är lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Utbildning i 
svenska ger nyanlända personer bättre förutsättningar att snabbt etablera sig i 
Sverige. Det tjänar såväl individen som kommunen och hela samhället på. 

Sedan 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets-
och samhällslivet. De nya reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort 
utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del 
av utbildningsinsatser i form av sfi, samhällsorientering och vuxenutbildning.

Arbetsförmedlingen ska göra en bedömning om de arbetsmarknadspolitiska 
verktygen räcker för att den nyanlände ska komma i jobb eller studier inom 
etableringsprogrammet. De som omfattas av utbildningsplikten ska ha någon 
insats som är mer än ordinarie sfi om minst 15 timmar lärarledd undervisning 
per vecka. Som tidigare nämnts har detta utökats till 23 timmar. Inledningsvis 
uppfylls det till exempel genom att de studerande har samhällsorientering 
utöver sfi men behöver byggas på med mer kurser och insatser under 
programtiden.

Om bedömningen är att personen har för kort utbildning i kombination med 
bristande yrkeserfarenheter och därmed behöver rustas mer, kan den nyanlända 
anvisas till att söka kurser inom vuxenutbildningen eller motsvarande inom 
folkhögskolan. Sfi och samhällsorienteringen som anordnas av 
Arbetslivsförvaltningen är naturliga insatser för de som omfattas av 
utbildningsplikt men personen ska också ta del av andra kurser eller insatser 
med koppling till vuxenutbildningen.
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3.12.1 Nämndens viljeinriktning och tidigare beslut 
Den politiska viljeinriktningen inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
bygger på att utbildning är en mänsklig rättighet och ett grundläggande behov 
för människor som flytt till Sverige efter att ha befunnit sig i krig. Detta 
kommer till uttryck genom att erbjudande av sfi inom den kommunala 
vuxenutbildningen ska leda till snabbare integration och kortare väg in på 
arbetsmarknaden. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om fortsatt 
utbildning inom vuxenutbildningen för asylsökande elever i gymnasieskolan 
som fyllt 20 år och ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd, detta senast 
2020. Då identifierades att det fanns elva asylsökande elever i gymnasieskolan 
som fyllt eller fyllde 20 år under 2020 som då inte omfattades av rätten till 
fortsatta studier på komvux. Under tiden dessa ungdomar väntar på att få sitt 
asylärende prövat är utbildningsvägarna i vuxenutbildningen stängda. De långa 
utrednings- och beslutstiderna på Migrationsverket var den grundläggande 
anledningen till att beslutet fattades av nämnden.  

Inom ramen för etableringen får Arbetslivsförvaltningen schablonersättningen 
från Migrationsverket på ca 150 000 kr, per nyanländ. Genom den politiska 
inriktningen har det beslutats att 60% av denna schablonersättning ska gå till sfi, 
för att de nyanlända ska få goda förutsättningar att snabbt lära sig svenska. 

Under 2020 beslutade Arbetslivsnämnden att skjuta till 5 mkr för att 
Vuxenutbildningen skall kunna hålla en hög ambitionsnivå på yrkesinriktad sfi, 
och yrkesutbildning i samverkan med Arbetslivsförvaltningen mot 
arbetsmarknadens bristyrken. Avsikten är att stärka samarbetet mellan 
nämnderna för att skapa en kortare väg in på arbetsmarknaden. 
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4 Slutsats 
En stor utmaning är att det är svårt att prognostisera för hur många flyktingar 
som skulle önska ta del av ett erbjudande om sfi. I dagsläget är prognosen över 
mottagandet av flyktingar till Sverige 76 000 fram till 1 juli. Vad 
mottagningsenheterna har sett av tidigare mottagna är att de har bestått till två 
tredjedelar av barn.  

Hur lång tid kriget fortsätter, kommer att vara styrande för flyktingarnas 
planering för om de kommer att stanna i Sverige eller återvända till Ukraina. 
Om kriget blir utdraget försvåras möjligheterna att återvända till Ukraina och  
behovet av att lära sig svenska kommer då sannolikt att öka.  

Det är möjligt för vuxenutbildningen att med förberedelsetid ta emot flyktingar 
som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 18 år att studerande vid 
sfi. Det finns dock vissa utmaningar kopplade till uppdraget, till exempel lokaler 
och kompetens.  

Kostnaden för erbjudandet måste finansieras av Borås Stad eftersom det inte 
utgår finansiering från statligt håll. De statliga medlen har i stället riktats till 
studieförbunden för erbjudande av Svenska från dag ett.  

Rätten till sfi är definierat i skollagens 29 kap 2-3§§. Frågan om lämplighet och 
skälighet i ett utökat erbjudande till grupper som inte omfattas av denna 
rättighet är ännu inte juridiskt prövat. Även ur ett kommunalrättsligt perspektiv 
är det tveksamt om ett utökat erbjudande av sfi är förenligt med kommunens 
allmänna intresse och kompetens (kommunallagen 2 kap. 1§). 

Regeringen har i nuläget inte aviserat några planer på förändringar av skollagen.  
Erfarenheter visar att förändringar av lagstiftningen kan ske snabbt när 
omvärldsläget förändras.   
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Kvalitetsrapport läsåret 2021/2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 
Kvalitetsrapport för läsåret 2021/2022. 

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller 
kunskaper och värdegrund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet 
med de bästa skolkommunerna i Sverige. Under läsåret 21-22 har resultaten för 
gymnasieskolan ökat ytterligare inom några områden. Förvaltningen har, i 
analyser kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns 
variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever 
som når utbildningens mål. Det gäller exempelvis elever som når sina personligt 
uppsatta mål inom vuxenutbildningen, elever med en yrkes- och 
högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever 
med minst E i samtliga kurser. Detta är föremål för utvecklande insatser dels på 
förvaltningsnivå men också kopplat direkt till de enheter/program som har en 
låg måluppfyllelse 
 
Under läsåret 2021-22 påverkades verksamheten fortsatt starkt av Covid-19, 
inte minst gäller det den sk. sociala skuld som uppstått under den tid pandemin 
pågått. Trots de förändrade förutsättningarna lyckades verksamheten väl med 
måluppfyllelsen. 
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den 
förvaltningsövergripande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har 
förvaltningen identifierat några övergripande utvecklingsområden. Dessa är 
föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2022/23: 
 

1. Stärka vår samlade förmåga till analys 
2. Ökad måluppfyllelse 
3. Förebyggande och främjande elevhälsoarbete 
4. Digitalisering 
5. Internationalisering 
6. Akademisk utveckling och evidensbaserad praktik 
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Sammandrag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller 
kunskaper och värdegrund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet 
med de bästa skolkommunerna i Sverige. Under läsåret 21-22 har resultaten för 
gymnasieskolan ökat ytterligare inom några områden. Förvaltningen har, i 
analyser kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns 
variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever 
som når utbildningens mål. Det gäller exempelvis elever som når sina personligt 
uppsatta mål inom vuxenutbildningen, elever med en yrkes- och 
högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever 
med minst E i samtliga kurser. Detta är föremål för utvecklande insatser dels på 
förvaltningsnivå men också kopplat direkt till de enheter/program som har en 
låg måluppfyllelse 
 
Under läsåret 2021-22 påverkades verksamheten fortsatt starkt av Covid-19, 
inte minst gäller det den sk. sociala skuld som uppstått under den tid pandemin 
pågått. Trots de förändrade förutsättningarna lyckades verksamheten väl med 
måluppfyllelsen. 
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den 
förvaltningsövergripande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har 
förvaltningen identifierat några övergripande utvecklingsområden. Dessa är 
föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2022/23: 
 

1. Stärka vår samlade förmåga till analys 
2. Ökad måluppfyllelse 
3. Förebyggande och främjande elevhälsoarbete 
4. Digitalisering 
5. Internationalisering 
6. Akademisk utveckling och evidensbaserad praktik 

1. Inledning 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 
och utveckla utbildningen.  
 
I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsplan 2016-2022 
finns följande övergripande målsättning för samtliga verksamheter: 
 
”Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling” 
 
Denna kvalitetsrapport beskriver inledningsvis måluppfyllelsen och 
kvalitetsarbetet i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Rapporten 
bygger på de kvalitetsbedömningar som respektive verksamhet genomfört. I 



Borås Stad 
Datum 
2021-11-30 

  
  

Sida 
4(25) 

 

 

rapporten redovisas förvaltningens resultat, utifrån lokal statistik. Samtliga 
uppgifter kommer att finnas tillgängliga för riksjämförelse i december 2022 då 
Skolverket publicerar sin statistik för riket.  
 
Slutligen presenterar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en analys 
av de samlade resultaten med en koppling till erfarenheter av fjärr- och 
distansundervisning samt utvecklingsområdena i Bildningsstaden Borås Strategi samt 
i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsplan: 
 

 Tillitsbaserad styrning (Borås Stad) 
 Social hållbarhet (Borås Stad) 
 Övergångar (Borås Stad) 

 
 Det goda lärandet (GVUF) 
 Värdegrund (GVUF) 
 Systematiskt kvalitetsarbete (GVUF) 

 
Resultatpresentationen och analysen i denna rapport bygger på Skolverkets 
kvalitetsmodell vilken i de allmänna råden sätter ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Inom ramen för analysarbetet används SIQs modell för 
kundorienterad verksamhetsutveckling vilken belyser arbetssätt, tillämpning, 
resultat, utvärdering och förbättring. 

2. Resultat - i kunskaper 

2.1 Resultat gymnasieskolan  
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2022 
Bildningsstaden Borås finns följande mål för gymnasieskolan: 
 
• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga 

kurser. 
• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med en högskoleförberedande- 

respektive yrkesexamen. 
• Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

 
Jämförelse med riket sker inom följande områden: 

a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år. 
b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola. 
c) Genomsnittlig betygspoäng. 
d) Högskoleförberedande- respektive yrkesexamen. 

 
Examensbevis med minst godkänt betyg (E) i alla kurser 
För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara 
godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller i svenska som andraspråk 1, 
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engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 
poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.  
 
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst minst 2 500 poäng 
varav 2 250 poäng ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 
3 eller i svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt i matematik 
1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.  
En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis. En 
elev som inte uppnår kraven för gymnasieexamen får ett studiebevis. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål är att samtliga elever ska ha 
minst godkänt betyg (E) i alla kurser efter avslutad utbildning.1 Läsåret 2021/22 
hade 70,5 procent (20/21 75,8 procent) av avgångseleverna ett examensbevis 
från ett fullständigt eller utökat program med minst godkänt betyg (E) i alla 
kurser. Jämfört med föregående år har resultatet försämrats.   
  

Källa: GVUF/Lokal statistik 
 
Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 
Läsåret 2021/22 gick 92 % av eleverna i Borås Stads gymnasieskolor ut med en 
högskoleförberedande- respektive yrkesexamen (20/21 91,8 %), vilket vid en 
jämförelse är i stort sett samma som föregående år. Skolverkets nationella 
statistik (SIRIS) kommer i december 2022 och först då kan riksjämförelse göras. 
 

Elever med en högskoleförberedande- 
respektive yrkesexamen  

2020-21 
(lokal statistik) 

2021-22 
(lokal statistik) 

Almås 98 % 96 % 

Bäckäng 94 % 88 % 

Sven Erikson 83 % 90 % 

Viskastrand 94 % 95 % 

TOTALT 91,8 % 92 % 
Källa: GVUF/Lokal statistik 

                                                      
1 Viktigt att beakta att även elever som läser utökade kurser utöver de som ingår i programmet 
räknas med. 

Examensbevis med minst E i alla kurser  2020-21 
(lokal statistik) 

2021-22 
(lokal statistik) 

Almås 80 % 70 % 

Bäckäng 83 % 78 % 

Sven Erikson 60 % exkl. IB 63 % exkl. IB 

Viskastrand 79 % 71 % 

TOTALT 75,8 % exkl. IB 70,5 % exkl. IB 
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Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt 
program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads 
gymnasieskolor var för läsåret 2021/22 totalt 14,6 (21/22 14,6) för de 
högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Jämfört med 
föregående år är resultatet detsamma. Riksjämförelse kan göras i december 
2022 då Skolverket presenterar sin statistik.   
 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever 
med examen, totalt. 

2020-21 
(lokal statistik) 

2021-22 
(lokal statistik) 

Högskoleförberedande program 14,1 14,1 

Yrkesprogram 14,9 14,9 

TOTALT 14,6 14,6 

Källa: GVUF/Lokal statistik 
 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med 
examen - programvis 

2020-21 
(lokal statistik) 

2021-22 
(lokal statistik) 

Barn- och fritidsprogrammet 14,2 15 
Bygg- och anläggningsprogrammet 13,6 14,6 
Ekonomiprogrammet 12,3 14,4 
El- och energiprogrammet 13,4 13,7 
Estetiska programmet 14,6 14,8 
Fordons- och transportprogrammet 13,1 13,2 
Handels- och administrationsprogrammet 13,9 14,5 
Hantverksprogrammet 14,6 14,4 
Hotell- och turismprogrammet 13,3 13,1 
Humanistiska programmet 12,8 14,7 
Industritekniska programmet 13,4 11,5 
Naturvetenskapsprogrammet 15,5 15,8 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 15,1 15,5 
Samhällsvetenskapsprogrammet 15 14,9 
Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet 17,4 16,8 
Teknikprogrammet 13,9 14,8 
VVS- och fastighetsprogrammet 12,7 13,4 
Vård- och omsorgsprogrammet 14,1 13,2 
TOTALT 14,6 14,6 
International Baccalaureate 17,2  16,8 
Källa: GVUF/Lokal statistik 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP)för Barn- och fritidsprogrammet, som 
bedrivs på både Almåsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet, avser 
programmet som helhet. Det finns en skillnad mellan skolorna avseende GBP 
där GBP på Almåsgymnasiet är 15,3 och GBP på Sven Eriksonsgymnasiet är 
13,8. Riksjämförelse kan göras i december 2022 då Skolverket presenterar sin 
statistik.   
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Genomsnittlig betygspoäng för fristående gymnasieskolor i Borås  
Jämförelse med de fristående skolorna kan göras i december 2022 då Skolverket 
presenterar sin statistik. Läsåret 2020/21 var den sammantagna genomsnittliga 
betygspoängen för de fristående gymnasieskolorna i Borås 13,8. 
 
Behörighet till Högskola  
För högskolebehörighet ska eleven ha gymnasieexamen med godkänt betyg 
eller högre i minst 90 procent av den totala kurspoängen 2 500 poäng d.v.s. ha 
minst 2 250 gymnasiepoäng med lägst betyget E.  

Elever som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid 
grundläggande behörighet till högskolan. För elever på yrkesprogram finns 
möjligheten att läsa till kurser för att få grundläggande högskolebehörighet, då 
dessa inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Sedan höstterminen 2013 kan 
alla nationella yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet inom 
programmets ordinarie 2500 poäng. Andel elever på yrkesprogram med 
grundläggande behörighet till universitet och högskola uppgick till 39 % av 
totala andelen elever med avgångsbetyg (examensbevis eller studiebevis), vilket 
är högre än föregående år. 

 Högskolebehörighet på yrkesprogram 
2020-21 
(lokal statistik) 

2021-22 
(lokal statistik) 

AL 48 % 43 % 
SE (Barn- och fritidsprogrammet) 20 % 38 % 
VS 19 % 35 % 

TOTALT 29 % 39 % 
Källa: GVUF/Lokal statistik 
Redovisningen ovan avser andelen av samtliga elever med avgångsbetyg, 
antingen examensbevis eller studiebevis från ett yrkesprogram. Riksjämförelse 
avseende högskolebehörighet kan göras i december 2022 då Skolverket 
presenterar sin statistik. 
 
Avbrott 
Studieavgång, d.v.s. avbrott, innebär att eleven har slutat på ett nationellt 
program på gymnasieskolan i Borås och inte fortsatt sina studier på något annat 
program i kommunal gymnasieskola i Borås. Elever på skolorna som inte är 
folkbokförda i Borås kan dock vid avbrott fullfölja sina studier i 
hemkommunen. Andel elever som gör avbrott i sina studier är något högre för 
läsåret 2021-22 än föregående år. 
 

Studieavbrott (inkl. Introduktionsprogram)- andel i %  Åk 1 Åk 2 Åk 3 
Totalt2 
Läsåret 20/21 inom 
parentes 

Läsår 2021/222 
  7,8% 3,2% 3,4% 5,2 % (5 %) 

                                                      
2 I total siffra innefattas samtliga elever som gjort avbrott, 7 elever är registrerade i systemet 
som avbrott men program och årskurs framgår inte. 
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Studieavbrott - andel i % per skola  AL BÄ SE VS 
Läsår 2021/22 (Totalt antal elever) 10,5 % 3,5 % 2,7 % 3,1 % 

Källa: UBK/Lokal statistik (samtliga gymnasieelever), avgång 2022 per 20 juni. 
 
Introduktionsprogram 
Det finns sammanlagt fem introduktionsprogram i gymnasieskolan. Dessa är 
preparandutbildning, individuellt alternativ, programinriktat individuellt val, 
språkintroduktion och yrkesintroduktion. I Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2022 Bildningsstaden Borås 
finns följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

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

2020-21 
(lokal statistik) 

2021-22 
(lokal statistik) 

AL, BÄ, SE, VS  34 % 39 %3 
Källa: GVUF/Lokal statistik. 
Av statistiken framgår att 39 % av eleverna efter 1 år har gått vidare till ett 
nationellt program, fortsatta studier (VUX eller folkhögskola), arbete eller 
annan sysselsättning (20/21 34 %). En majoritet av de elever som inte går 
vidare efter 1 år går kvar på Introduktionsprogram eller återfinns inom ramen 
för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). En relativt stor andel av de elever 
som årligen gör avbrott från sina studier går på Introduktionsprogrammet. 
  
Personella förutsättningar – Gymnasieskolan 
Av statistiken framgår att 88,3 % av alla tjänstgörande lärare, i den kommunala 
gymnasieskolan, läsåret 21/22 hade lärarlegitimation och behörighet för det 
ämne de undervisar i vilket är högre än föregående år. Det inbegriper även 
yrkeslärare där det inte finns ett krav på lärarlegitimation för att få undervisa i 
gymnasieskolan. Andel behöriga gymnasielärare i den kommunala 
gymnasieskolan är högre än hos de fristående huvudmännen därav skillnaden 
mellan statistiken för samtliga huvudmän och den som avser den kommunala 
gymnasieskolan. 
 

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 
 

                                                      
3 Enhet D på VS saknas i statistiken. 

2022 
(2021 inom parentes) 

Lärare med lärarleg. och 
behörighet i ämnet, 
Borås  samtl. Huvudmän 
– andel i % 

Lärare med lärarleg. och 
behörighet i ämnet, 
samtl. kom. – andel i % 

Gymnasieskola 84,4 % (82)   88,3 % (86,5) 
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2.2 Resultat gymnasiesärskolan  
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2022 
Bildningsstaden Borås finns följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån 
betyg och kommunikativ förmåga, samt få stöd att säkerställa 
övergången till arbetslivet. 

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

Betyg efter avslutad 
utbildning 2021-22, antal 
elever 

Bergslena A nationella 
program, antal elever 

Viskastrand nationella 
program, antal elever 

 20/21 21/22 20/21 21/22 

Slutbetyg 13 6 7 5 

Samlat betygsdokument 0 0 1 1 

Saknar betyg 0 0 0 0 

Totalt antal elever som 
avslutat sin utbildning i Gy-
sär 

13 6 8 6 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS 
Av de elever som läsåret 2021/2022 avslutade sina studier på något av 
gymnasiesärskolans nationella program hade 92 % (11 av totalt 12 elever) ett 
slutbetyg vilket är bättre än föregående år (observera att det handlar om en liten 
elevgrupp).  

Arbete/sysselsättning efter 
avslutad utbildning i Gy-sär 21-22 
antal elever 

BE A  
N- program, 
antal elever 

VS  
N-program, 
antal elever 

Sörmarksgatan 
IVP antal elever 

Anställning med lönebidrag eller 
utan lönebidrag 

1  2 0 

Arbetspraktik 0 2 0 
Fortsatt utbildning 1 0 0 

Daglig verksamhet 4 2 6 
Elever i uppföljning sysselsättning 
ej klar 

0 0 0 

Totalt antal elever som avslutat 
sin utbildning i Gy-sär 

 6 6 6 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS, * AF - Arbetsförmedlingen 
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För varje avgångselev görs en individuell planering för fortsatt sysselsättning 
efter avslutade studier. 12 elever avslutade gymnasiesärskolans nationella 
program och 6 avslutade individuellt program, totalt 18 elever. Samtliga elever 
hade någon form av sysselsättning.  
 
Personella förutsättningar – Gymnasiesärskolan 
Av statistiken framgår att 80,1 % av alla tjänstgörande lärare, i den kommunala 
gymnasiesärskolan, läsåret 21/22 hade lärarlegitimation och behörighet för det 
ämne de undervisar i vilket är lägre än föregående år. 
 

2022 
(2021 inom parentes) 

Lärare med ped. 
högskoleex, Borås – 
andel i % 

Lärare med ped. 
högskoleex, samtl. kom. 
– andel i % 

Gymnasiesärskola 80,1 (85,5) 80,3 (80,7) 
Källa: Skolverket/Jämförelsetal 
 

2.3 Resultat Vuxenutbildningen 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2022 
Bildningsstaden Borås finns följande mål för vuxenutbildningen: 
 

 Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål.  
 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Studieplan 
Den övergripande måluppfyllelsen operationaliseras med hjälp av en indikator4 
över hur stor andel av eleverna som bedöms fullfölja sin studieplan på ett 
tillfredsställande sätt. 
 

Indikator Målvärde 
2022 

Utfall 2022 
(2021 inom parentes) 

Målvärde 
2025 

Alla elever ska fullfölja sin 
studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. 

70 % 
 

66 % (65 %) 75 % 
 

Källa: Lokal statistik/VUX 
 
Målvärdet för 2022 är satt till att 70 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan 
utifrån personligt uppsatta mål. Utfallet för 2022 blev 66 % dvs. något lägre än 
det satta målvärdet men högre än föregående år.  Det är viktigt att framhålla att 
bland de 34 % 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. Under föregående 

                                                      
4 Indikatorn bygger på ett slumpmässigt urval vilket innebär att slumpmässiga variationer i 
indikatorn som en följd av urvalet förekommer. Indikatorn och målvärdena bör ses som ett 
grovt riktmärke. 
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år valde dessutom något fler elever att avbryta sina studier pga. att man inte 
klarade av att studera via fjärr- och distansstudier. 
 
Personella förutsättningar – Vuxenutbildningen 
Av statistiken framgår att 86,7 % av alla tjänstgörande lärare, i den kommunala 
gymnasieskolan, läsåret 21/22 hade lärarlegitimation och behörighet för det 
ämne de undervisar i vilket är högre än föregående år. 
 

2022 
(2021 inom parentes) 

Lärare med ped. 
högskoleex, Borås – 
andel i % 

Lärare med ped. 
högskoleex, samtl. 
kom. – andel i % 

Kommunal vuxenutbildning 86,7 (84,4) 
 

80,3 (81,4) 
 

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

3. Resultat - värdegrund 
Skolklimatundersökningen genomförs årligen och belyser för gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen 4 områden: Värdegrund, Undervisningens kvalitet, 
Inflytande och delaktighet och Rektor. Klimatundersökning genomförs av såväl 
elever som personal och brukar ha en relativt hög svarsfrekvens där mellan 70-
75 % av eleverna besvarar enkäten. Inom områdena tar lärare och elever 
ställning till ett antal påståenden med en fyrgradig svarsskala: 1 Stämmer inte 
alls, 2 Stämmer ganska dåligt, 3 Stämmer ganska bra, 4 Stämmer helt och hållet. 
 
För gymnasiesärskolan finns en, för målgruppen, anpassad enkät med 
rubrikerna: Kunskap och lärande, Delaktighet och inflytande, Bemötande och 
Trygghet och trivsel. Klimatundersökning genomförs av såväl elever som 
personal med en mycket hög svarsfrekvens. Inom områdena tar elever ställning 
till ett antal påståenden med en tregradig svarsskala: 1 Stämmer helt, 2 Stämmer 
delvis, 3 Stämmer inte alls. 
 
Det totala resultatet på Skolklimatundersökningen har över tid legat stabilt runt 
3 eller strax däröver (4-gradig skala) för gymnasieskolan och för 
gymnasiesärskolan på 2,6 (3-gradig skala) vilket får anses som ett högt resultat. 
Under flera års tid har exempelvis 95 % av eleverna svarat att de känner sig 
trygga i skolan. 
 
Med anledning av den rådande pandemin har Skolklimatsundersökningen 
genomförts under våren 2022 med varierande svarsfrekvens. Totalt besvarade 
över 60 procent av eleverna enkäten, men svarsfrekvensen varierar stort inom 
och mellan verksamheterna. Med anledning av den varierade svarsfrekvensen är 
det svårt att dra några slutsatser på förvaltningsövergripande nivå, men 
resultaten redovisas ändå nedan (totalt sammanvägt resultat för förvaltningen). 
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 Genomsnitt GY/VUX 2022 
Värdegrund, Undervisningens innehåll 
och kvalitet, Inflytande och 
delaktighet, Rektor 
(läsåret 20/21 inom parentes) 

Lärare  3,2 (3,3) 

Elever  3,1 (3,1) 

Totalt   3,2 (3,2) 

Källa: GVUF/Lokal statistik. 
 

 Genomsnitt GYSÄR 2022 
Kunskap och lärande, delaktighet och 
inflytande, bemötande, trygghet och 
trivsel (läsåret 20/21 inom parentes) 

Elever   2,6 (2,5) 

Källa: GVUF/Lokal statistik. 
 
Utifrån erfarenhet från tidigare läsårs resultat som legat på en stabil hög nivå 
under flera års tid och med utgångspunkt i det resultat som årets 
enkätundersökning visar på är Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens 
bedömning att vi fortsatt har en mycket hög andel elever som upplever att de 
känner sig trygga och trivs i skolan.  
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4. Analys och fortsatt arbete 
Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i alla skolformer är 
Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med 
modellen nedan5: 
 

 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisar i sin analys de samlade 
resultaten kopplade till erfarenheter av fjärr- och distansundervisning samt 
utvecklingsområdena i Bildningsstaden Borås Strategi samt i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsplan: 
 

 Tillitsbaserad styrning (Borås Stad) 
 Social hållbarhet (Borås Stad) 
 Övergångar (Borås Stad) 

 
 Det goda lärandet (GVUF) 
 Värdegrund (GVUF) 
 Systematiskt kvalitetsarbete (GVUF) 

 
Modellen för analysen bygger på SIQs modell för kundorienterad 
verksamhetsutveckling och belyser arbetssätt, tillämpning, resultat, utvärdering och 
förbättring. 

 

                                                      
5  Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

Arbetssätt 
Tillämpning 
Resultat 
Utvärdering 
Förbättring 
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4.1 Tillitsbaserad styrning 

Valda arbetssätt 
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 
ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 
en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen. Genom det 
systematiska kvalitetsarbetet som återkopplas av förvaltningens tjänstepersoner 
i kontinuerlig dialog med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan den 
politiska nivån ta ansvar för elevernas resultat. 

Tillämpning 
Tillit innebär att premiera lärande, att ha överseende med mindre allvarliga 
misstag men att agera på allvarliga problem. Genom de kontinuerliga dialoger 
och resultatuppföljningar som sker mellan de olika nivåerna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen skapas förutsättningar för öppenhet och 
möjlighet att ställa nyfikna frågor om verksamhetens resultat. Det ger en inblick 
i verksamhetens förmåga att på egen hand analysera och följa upp sina resultat 
samt agera på kvalitetsbrister så att den styrande nivån kan bedöma om och på 
vilket sätt verksamheten kan behöva stöd i arbetet.   

Resultat 
Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås uttrycker högt ställda förväntningar på 
att alla som verkar i skolan ska göra sitt yttersta för att eleverna ska nå så långt 
som möjligt i sin kunskapsutveckling. Genom planen pekar den politiska nivån 
ut en riktning för vilka förväntningar den har på verksamhetens resultat men 
visar också tillit till professionens bedömning av vilka medel och metoder som 
ska användas för att uppnå det förväntade resultatet. Tilliten till det 
professionella omdömet har över tid skapat en kultur i förvaltningen som visat 
sig vara gynnsam i utvecklingsarbetet. Ett exempel på tilliten till det 
professionella omdömet är den planeringsdialog som genomförs med 
tjänstepersoner och politisk nämnd varje år. Där lyfts förvaltningens styrkor 
och utmaningar fram, politiken ges möjlighet att ställa fördjupade frågor och 
underlaget från dialogen används sedan som en del i budgetarbetet inför 
kommande år. Den nulägesanalys som tas fram till detta tillfälle används som 
underlag för prioriteringar och satsningar. De resultat som nås i form av 
elevernas måluppfyllelse, som står sig mycket väl i konkurrens med andra 
kommuner i Sverige, är en effekt av detta arbetssätt. Den politiska nivån skapar 
förutsättningar för verksamheten att fokusera på grunduppdraget, 
undervisningen, vilket leder till att elevernas måluppfyllelse kan säkras.  

Utvärdering 
Elevernas måluppfyllelse i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är ett 
direkt resultat av att varje verksamhet har ett stort handlingsutrymme i att 
bedöma vilka insatser som passar målgruppen bäst. Att alla verksamheter har 
möjlighet att själva bestämma vilka utvecklingsinsatser och åtgärder som passar 
dess målgrupp har visat sig framgångsrikt i arbetet med att höja elevernas 
resultat. Ett exempel på detta är den uppmärksamhet nämnden riktat mot de 
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vikande resultaten på Sven Eriksonsgymnasiet, men också förtroendet som 
getts i att verksamheten har förmågan att bedöma vilka insatser som passar 
bäst. Under flera år har utvecklingsinsatser genomförts vilket resulterat i 
resultatförbättringar. 

Förslag på förbättring 
Trots den tillit som idag finns mellan den politiska nivån genom förvaltningens 
ledningsgrupp och ner till verksamheten finns det fortsatt behov av att utveckla 
och förfina metoder för dialog och uppföljning av resultat, inte minst gäller det 
uppföljningen av gemensamma utvecklingsområden samt uppföljning av 
enheter med lägre måluppfyllelse än förväntat. Det handlar främst om att på ett 
bättre sätt säkerställa likvärdigheten och kvalitén i undervisningen. Det bör ske i 
dialog mellan den politiska nivån och verksamheten men även eleverna bör 
involveras i förbättringsarbetet.  

4.2 Social hållbarhet 

Valda arbetssätt 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 
lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 
till ett gott lärande. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens huvudsakliga roll och ansvar i 
arbetet med social hållbarhet är att verka för ett gott lärande för alla elever som 
tillhör målgruppen för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen.  

Tillämpning 
Under läsåret 2021-22 har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
fortsatt arbetet med att utveckla arbetet inom ramen för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA)samt öka genomströmningen för elever på 
Introduktionsprogrammet. Ett exempel på detta är Almåsgymnasiets arbete 
med att stärka kopplingen mellan Introduktionsprogrammet och övriga 
nationella program. Detta genom att exempelvis göra det möjligt för elever som 
når sin gymnasiebehörighet under året att gå över från Introduktions-
programmet till ett Nationellt program.  

En framgångsfaktor för att elever ska lyckas i skolan är att frånvaro noga följs 
upp. Under läsåret har arbetet fortgått med att förbättra rutiner och uppföljning 
av elevers frånvaro samt stärka och tydliggöra mentorsrollen.  

Vuxenutbildningen bedriver flera projekt som har som målsättning att nå ut till 
unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Ett exempel är EU-projekt 
(YOPEVA) som har till syfte att rekrytera och erbjuda anpassad utbildning för 
vuxna som befinner sig utanför studier och arbete. Detta förväntas ge ökade 
chanser för elever som lämnat gymnasieskolan utan examen att komplettera 
med gymnasieexamen eller en yrkesutbildning. Ett annat exempel är de studie- 
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och yrkesspår som organiserats för att öka förutsättningarna för studerande på 
SFI, inte minst gäller det studerande med kort utbildningsbakgrund. 

Gymnasiesärskolan har startat upp ett arbete med att införa lärlingsplatser för 
elever inom målgruppen. Detta i syfte att stärka elevernas möjligheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

Resultat 
Det förstärkta arbetet som skett inom ramen för KAA har lett till att man nu 
har en etablerad kontakt med en majoritet av de ungdomar mellan 16-20 år som 
inte går i gymnasieskolan. Det har skapat bättre förutsättningar att aktivt arbeta 
för att de ska delta i en utbildning och slutligen nå en gymnasieexamen. Arbetet 
med att bättre matcha målgruppens behov har under året utvecklats, men 
fortsatta förbättringsåtgärder kvarstår. En alltför stor andel av de elever som 
tillhör gymnasieskolans målgrupp återfinns i KAA-registret. Det handlar ofta 
om elever med få eller inga betyg med sig från grundskolan, elever med 
omfattande psykisk ohälsa men också elever som kommit in på ett nationellt 
program men av olika anledningar inte avslutat. 

I arbetet med att öka genomströmningen på Introduktionsprogrammet har 
verksamheten arbetat med att vägleda eleverna mot inriktningar på 
Introduktionsprogrammet som bättre matchar elevernas framtida etablering på 
arbetsmarknaden. I de analyser som genomförts framgår tydligt att de elever 
som aktivt gör ett val att läsa på Introduktionsprogrammets inriktningar som är 
kopplade till ett yrkesprogram lyckas bättre med sina studier.  

Det arbete som sker inom ramen för vuxenutbildningens SFI leder till att 
studerande med kort utbildningsbakgrund ges bättre förutsättningar att etablera 
sig på arbetsmarknaden, men än är det för tidigt att utvärdera resultatet av 
projektet. 

Gymnasiesärskolans pågående arbete med lärlingsplatser för eleverna inom 
målgruppen har resulterat i att några elever idag genomför sin praktik som 
lärlingar. På sikt kommer det att leda till bättre förutsättningar för eleverna att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

Utvärdering 
Att alla elever ska nå en gymnasieexamen är ett självklart mål för 
gymnasieskolan i Borås Stad, För de elever som kommer in på, påbörjar och 
avslutar ett nationellt program är måluppfyllelsen mycket god, men för elever 
som befinner sig inom ramen för KAA eller går på Introduktionsprogrammet 
ser framtidsutsikterna och måluppfyllelsen inte lika god ut. Dessa ungdomar 
riskerar att fastna i organisatoriska mellanrum med konsekvensen att de hamnar 
utanför utbildningssystemet. Insatserna som nu sker inom ramen för KAA-
enhetens uppdrag och på Introduktionsprogrammet har som syfte att skapa 
bättre förutsättningar för de ungdomar som står längst ifrån att nå en 
gymnasieexamen. I den analys av måluppfyllelsen på Introduktionsprogrammet 
som gjorts för läsåret 21-22 kan konstateras att det fortsatt finns utmaningar i 
att öka genomströmningshastigheten. Elever på Introduktionsprogrammet har 
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generellt en mycket högre frånvaro än elever på de Nationella programmen 
vilket försvårar deras möjligheter att nå målen för utbildningen, därför är det 
förebyggande närvaroarbetet särskilt viktigt för denna målgrupp. 
 
Gymnasiesärskolans övergripande mål i läroplanen är att varje elev ska ges 
möjlighet till förberedelse för etablering på arbetsmarknaden. En målsättning 
som gymnasiesärskolan i Borås arbetar framgångsrikt med, men fortsatt finns 
utmaningar i att hitta arbetsplatser som kan tänka sig att ta emot elever som 
tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Det gäller inte minst arbetsplatser inom 
Borås Stad vilka borde ha förutsättningar att bereda t.ex. lärlingsplatser till fler 
elever i gymnasiesärskolan.  

Förslag på förbättring 
KAA-enheten har lyckats att identifiera och etablera en kontakt med en stor 
andel av ungdomarna i målgruppen och gymnasieskolan arbetar kontinuerligt 
med att förbättra förutsättningarna för eleverna på Introduktionsprogrammet. 
För att ytterligare utveckla arbetet krävs att samarbetet med externa aktörer 
som Västra Götalandsregionen utvecklas t.ex. i arbetet med psykisk ohälsa samt 
att samverkan med näringslivet förbättras i syfte att kunna erbjuda ungdomarna 
praktikplatser.  

I syfte att skapa bättre förutsättningar för eleverna i gymnasiesärskolan att dels 
genomföra APL men också få en anställning efter avslutade studier måste Borås 
Stads övriga förvaltningar bidra i arbetet med att erbjuda praktikplatser och 
möjligheter till anställning. 

4.3 Övergångar 

Valda arbetssätt 
I syfte att kvalitetssäkra övergången mellan grundskola och gymnasieskola finns 
en gemensamt beslutad plan. Den beskriver processen för elevs övergång 
mellan grund/grundsärskola och gymnasie/gymnasiesärskola. Övergångsplanen 
utvärderas varje år vid ett flertal möten där representanter för både 
grund/grundsärskola och gymnasie/gymnasiesärskola deltar. 

Tillämpning 
Övergångsplanen har funnits under flera års tid och har haft som syfte att 
säkerställa att övergången mellan skolformerna ska bli så bra som möjligt för 
eleverna. Planen är beslutad i både grundskole- och gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen vilket innebär att alla som verkar i skolan ska 
följa de riktlinjer som finns i planen. För överföring av dokumentation finns det 
digitala systemet Prorenata och som komplement till den skriftliga 
dokumentationen möts specialpedagoger i gymnasieskolan och grundskolan för 
att ytterligare säkra övergången. 
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Resultat 
Att arbetet med att säkra övergångar fungerar är av yttersta vikt för elevens 
fortsatta skolgång. Systemet Prorenata fungerar väl vid överföring av 
dokumentation mellan skolformerna. Det finns dock brister i den 
dokumentation som förs över till gymnasie/gymnasiesärskolan vilket försvårar 
arbetet med att från start stödja elever som har behov av det i sitt lärande. 
Bristerna är ofta kopplade till att det saknas dokumentation om vilka insatser 
som gjorts under elevens tidigare skolgång eller att den sekretess som råder 
mellan skolformerna sätter hinder för att  information överförs. Att mottagande 
skola inte får den information som är nödvändig skapar sämre förutsättningar 
att från start ge eleven det stöd som hen behöver. Dessa elever får ofta svårt att 
klara sina fortsatta studier och risken för ökad frånvaro och avbrott ökar.  
 
Utvärdering 
Erfarenheterna från arbetet med övergången från grundskola till 
Introduktionsprogrammet har tagits med in i arbetet med övergångar generellt. 
Att grund/grundsärskolan och gymnasie/gymnasiesärskolan har ett nära 
samarbete ökar förutsättningarna för eleverna att hamna på önskat program, nå 
utbildningens mål och minskar risken för avhopp. 
 
I det fortsatta arbetet har beslut fattats i samverkan med Grundskolan gällande 
att samtliga professioner i Elevhälsan ska vara involverade i planeringen för 
övergång till gymnasieskolan/gymnasiesärskolan för att ge en bättre helhetsbild 
av elevens hela situation. Några effekter av de förändrade rutinerna i 
övergångsplanen har ännu inte kunnat ses men dialogen med grundskolan 
fortsätter i syfte att tillsammans stärka arbetet.  
 
Det händer att elever byter skola inom vår egen verksamhet, gör ett avbrott och 
hamnar i KAA eller går över till Vuxenutbildningen. Även i dessa fall kan 
arbetet med att säkra övergången förstärkas. Särskild hänsyn bör då tas till att 
planera för hur eleven själv med stöd av skolans personal kan bli bärare av 
informationen om sig själv. Ett samarbete har startat mellan Vuxenutbildningen 
och KAA-enheten som har till syfte att förstärka samverkan då elev som varit 
aktualiserad inom KAA börjar studera vid Vuxenutbildningen. 
 
Förslag på förbättring 
I det fortsatta arbetet, som sker i samverkan med Grundskoleförvaltningen, 
behöver arbetet med att säkra att information överförs ytterligare utvecklas i 
syfte att överblicka elevens totala situation. I dagsläget finns det variationer 
avseende kvalitet på den dokumentation och information som förs över från 
grundskolan till gymnasieskolan. 
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4.4 Det goda lärandet 

Valda arbetssätt 
Grunden för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med ”Det 
goda lärandet” är att fokus ska ligga på höga förväntningar på såväl lärare som 
elever. Vad gäller lärarnas arbete handlar det ytterst om förmåga att bygga goda 
relationer med eleverna, att pedagogiskt och didaktiskt möta elevernas behov 
samt förmåga att utmana och stödja eleverna i deras lärande. Resultatet av ”Det 
goda lärandet” ska vara att alla elever lämnar skolan med goda kunskaper och 
med förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. 

En av utgångspunkten för ”Det goda lärandet” är att lärare har ett formativt 
perspektiv på lärande. Det förutsätter att även läraren ingår i ett professionellt 
kollegialt lärande där de samarbetar med varandra om undervisningens 
möjligheter och utmaningar. Förvaltningens verksamheter har valt olika 
modeller för att tillse att alla lärare omfattas av ett professionellt kollegialt 
lärande, gemensamt för alla är dock att förstelärare används i arbetet med att 
planera, följa upp och analysera undervisningens resultat samt stödja i 
förbättringsarbetet. Under läsåret har Covid-19 ställt det kollektiva lärandet på 
stort prov. Elevernas resultat pekar dock mot att det arbete som gjorts 
tillsammans, inom ramen för det professionella kollegiala lärandet, under många 
år före pandemin har varit en framgångsfaktor för att bibehålla en god kvalitet i 
undervisningen trots de förutsättningar som varit. Utgångspunkten för analysen 
av området Det goda lärandet kommer att ta sin utgångspunkt i verksamhetens 
resultat kopplat till bl.a. fjärr- och distansundervisning. Under rubriken resultat 
presenteras en samlad bild, utifrån flera perspektiv, av erfarenheter, 
framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till fjärr- och distansundervisningen. 
 
Tillämpning 
Vi ser att det finns en organisation och kultur som skapar förutsättningar för ett 
professionellt kollegialt lärande i alla våra verksamheter. När verksamheten 
ställs inför stora utmaningar finns system och metoder för att nå ut till samtliga 
medarbetare samt för att organisera för kompetensutvecklande insatser där 
behov uppstår.  
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens målbild är att samtliga 
verksamheter ska kännetecknas av ett professionellt pedagogiskt klimat där 
elevens lärande och resultat står i fokus, där eleven äger sin egen lärprocess och 
där all undervisning tar sin utgångspunkt i formativa perspektiv på lärande.  

Förvaltningens resultat är med utgångspunkt i målbilden mycket höga vad gäller 
de indikatorer som mäter verksamhetens resultat, men det finns fortsatt 
variationer mellan och inom de olika verksamheterna. Vi en analys av de 
samlade resultaten kan också konstateras att det finns elevgrupper som lyckas 
sämre än andra. Det handlar i stor utsträckning om målgrupper med 
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omfattande psykisk ohälsa, elever som varit ”hemmasittare” i grundskolan eller 
elever som inte kommit in på sitt förstahandsval i gymnasiet. 
 
Under läsåret 2021-22 har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens 
arbete fokuserats på att säkra grunduppdraget, undervisningen och få eleverna i 
”mål”. Den samlade bedömningen av förvaltningens resultat är att man lyckats 
väl med måluppfyllelsen, men att det finns behov av att återstarta processer 
kopplat till skolutveckling vilka stannat av under pandemin. 
 
Nedan presenteras erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar utifrån 
några olika perspektiv (rektor/lärare, elever och elevhälsoteam). 
 

 Rektor/lärare 
Den samlade bilden av erfarenheter från fjärr- och distansundervisning 
är att det utifrån förutsättningarna har gått över förväntan för en 
majoritet av eleverna. Eleverna har i hög grad nått målen för 
utbildningen, men det finns en oro för att hanteringen av utbildnings 
och den sociala skulden fortsatt kommer att kräva mycket engagemang 
och resurser under kommande år. I analysen av de samlade 
skolresultaten kan vi se att elevgrupper som tidigare haft svårt att nå 
målen för utbildningen i större utsträckning än tidigare år har 
misslyckats i sina studier eller gjort avbrott. Det är inte fler elever som 
saknar examen, men de elever det handlar om har haft svårare och 
komplexare behov än tidigare att klara sina studier trots att skolan satt 
in stödåtgärder. Inte minst gäller det den grupp av elever som lider av 
olika former av psykisk ohälsa. Rektorer och lärare vittnar om att de 
elever som börjat i gymnasiet och som haft fjärr- och 
distansundervisning i grundskolan haft en längre startsträcka innan de 
funnit sig tillrätta i gymnasieskolan.  
 
Under läsåret 2021-22 har verksamheten hanterat den rådande 
pandemin samtidigt som undervisningen bedrivits på plats i skolans 
lokaler. Det har ställt stora krav på flexibilitet och nya sätt att organisera 
verksamheten på. Nya arbetssätt har utformats som nu behöver 
utvärderas för att säkerställa en fortsatt god kvalitet i undervisningen. 
Från rektorer och lärare uttrycks en oro för att verksamhetens 
förutsättningar att ge det stöd till eleverna som de har rätt till har 
försvårats pga. pandemins effekter. Elevers stödbehov är ofta mer 
omfattande och komplexa än tidigare. 
 

 Elevhälsoteam 
Elevhälsan (EHT) fyller en viktig förebyggande funktion i att tidigt sätta 
in de åtgärder som behövs för att eleverna ska nå målen. I varje 
verksamhet finns de funktioner i EHT som styrdokumenten ställer krav 
på skolan att ha, dessa funktioner har en viktig roll i att stödja lärare och 
elever i arbetet mot utbildningens mål. 
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EHT bekräftar rektorer och lärares bild av att elever inom vissa grupper 
klarat fjärr- och distansundervisning väl men att det finns sårbara 
grupper som drabbats hårt av att inte ha full tillgång till stöd i skolan. 
Det märks särskilt tydligt på de elever som haft delar av sin 
grundskoletid via fjärr- och distansstudier. Antalet elever med stora 
komplexa behov har ökat. Dessa elever har haft svårare än tidigare att 
nå målen för utbildningen och EHT beskriver också att dessa elever i 
större utsträckning uppgett att de mår sämre. 
 
Personal inom elevhälsan bedömer att tillgången till elevhälsans 
funktioner är likvärdig men inte tillräcklig, vilket påverkar elevhälsans 
förmåga att arbeta förebyggande och främjande. Belastningen på 
elevhälsans personal är ofta hög och man tvingas att göra prioriteringar 
i stödinsatser. Insatser inriktas till stor del på att åtgärda problem på 
individnivå.  
 
Elevhälsans personal lyfter ett behov av att på ett tydligare sätt knyta 
samman elevhälsans uppdrag med utvecklingsområdena i 
Bildningsstaden, detta för att göra elevernas hälsa till en högt prioriterad 
fråga. Vidare lyfts behovet av att arbeta mer tillsammans med lärarna 
kring elevernas hälsa, behov av stöd och välmående. 

 
 Elever 

Elever i såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen bedömer att 
undervisningen utifrån förutsättningarna har fungerat relativt väl. 
Skolan har gjort sitt bästa för att undervisningen ska fungera och att 
elever i behov av stöd ska få det.  

 
Elever lyfter att de generellt känner sig trygga i skolan med både vuxna 
och kamrater. Det är en viktig grundförutsättning för lärandet. 

 
Utvärdering 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen identifierat 
behov av att djupare analysera olika elevgruppers måluppfyllelse. Detta i syfte 
att exempelvis följa upp utbildningsskulden. Förvaltningen bedömer att 
utbildningsskulden är något man kommer att få hantera under flera år framöver 
vilket kommer att kräva dels förändrade arbetssätt men också att resurser 
tillskjuts och används på ett annat sätt än tidigare. Exempelvis kan konstateras 
att andel elever med minst E i samtliga kurser är färre vilket innebär att elever 
bär med sig F från tidigare års kurser. 
 
Verksamheternas egna insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till 
lärande och förbättringar samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma 
kvalitetsarbete. 
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Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta 
vidare med att säkerställa lärares digitala kompetens. Det sker exempelvis 
genom arbetet med den förvaltningsgemensamma digitaliseringsplanen. 
På verksamhetsnivå har förstelärarna och elevhälsans personal en viktig roll i 
arbetet med att utveckla flexibla lärmiljöer i syfte att möta framtidens lärande. 
Många av de områden som under pandemin har identifierats som 
utvecklingsområden har förts in i utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås, 
vilket kommer att vara gällande fr.o.m. läsåret 2022-23. 
 

4.5 Värdegrund 
 
Valda arbetssätt 
Grunden för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med 
värdegrund är att den i sin helhet omfattar hur vi utövar arbetet med 
inkludering och likvärdighet, demokrati och likabehandling, för jämställdhet 
och mot diskriminering, trakasserier, främlingsfientlighet och rasism. Det 
handlar om att i varje verksamhet skapa en kultur som genomsyras av ett 
hälsofrämjande arbete vilket har som syfte att skapa trygghet och studiero. Alla 
som arbetar i våra verksamheter ska vara med och bidra till att skapa de bästa 
förutsättningar för eleven att lyckas i sin kunskapsutveckling. 
 
Förvaltningens utvecklingsplan pekar ut riktningen för värdegrundsarbetet i 
form av målbild och önskvärt förlopp i arbetet. Varje verksamhet utarbetar med 
utgångspunkt i den gemensamma utvecklingsplanen en egen plan för 
värdegrundsarbetet. Exempel på insatser i det främjande arbetet är att utveckla 
Elevhälsans funktion i det hälsofrämjande arbetet, fokus på att främja närvaro 
och följa upp orsaker till frånvaro och i förlängningen avhopp samt 
professionellt kollegialt lärande gällande lärarens ledarroll. 
 
Tillämpning 
Under lång tid har resultaten i Skolklimatenkäten visat på att eleverna i mycket 
hög utsträckning trivs och känner sig trygga i verksamheten. Under läsåret 
2021-22 har Skolklimatenkäten genomförts med något lägre svarsfrekvens än 
tidigare år men med fortsatt höga resultat.  

Resultat 
Resultaten från Skolklimatundersökningen 2022 visade, inom samtliga 
verksamheter, att en majoritet av eleverna kände sig trygga och respekterade i 
skolan både av lärare och kamrater.  
 
Under den rådande pandemin har verksamhetens värdegrundsarbete satts på 
prov, upparbetade metoder för arbetet har inte kunnat genomföras som 
tidigare. Skolorna har fått hitta nya vägar för att arbeta med värdegrunden men 
under förra läsåret inleddes också åtgärder och insatser som haft till syfte att 
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återta det som gått förlorat under pandemin. Verksamheterna har genomfört 
flera insatser som haft till syfte att stärka sammanhållning och värdegrund.  
 
Utvärdering 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande 
och förbättringar samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma 
kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Trots att det i hög utsträckning råder trygghet och trivsel i alla våra 
verksamheter finns det anledning för skolenheterna att göra ytterligare 
förbättringar för att genom olika insatser öka graden av trygghet, studiero och 
inflytande. Det handlar då i hög grad om att bibehålla, sprida och förstärka det 
arbete som redan idag fungerar väl samt tillse att det som framkommer i 
utvärderingar följs upp och omsätts till lärande och förbättringar. I arbetet med 
kommande Bildningsstad har detta område särskilt uppmärksammats som ett 
utvecklingsområde att intensifiera arbetet kring. 

4.6 Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Valda arbetssätt 
Samtliga verksamheter har tagit fram och implementerat en utvecklingsplan 
kopplad till den förvaltningsövergripande Bildningsstaden Borås. I 
verksamheternas utvecklingsplaner finns prioriterade utvecklingsområden 
definierade samt hur man avser att arbeta med dessa inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Skolenheternas utvecklingsområden och insatser 
kopplade till dessa följs upp på skolnivå och förs in i det för förvaltningen 
gemensamma kvalitetsarbetet. Förvaltningens system för det systematiska 
kvalitetsarbetet bygger på s.k. kvalitetsbedömningar (en gemensam mall är 
framtagen) vilka genomförs på respektive skolenhet. Skolenheternas 
kvalitetsbedömningar följs upp av respektive verksamhetschef som i sin tur gör 
en kvalitetsbedömning för hela verksamheten. Verksamhetschefernas 
kvalitetsbedömningar ligger till grund för denna rapport. 
 
Under läsåret 2021-22 har fokus för det gemensamma kvalitetsarbetet legat på 
att säkra grunduppdraget att ge eleverna goda förutsättningar att nå målen för 
respektive utbildning. 
 
Tillämpning 
Kvalitetsarbetet ska vara en systematisk och integrerade del av det dagliga 
arbetet på varje skolenhet. Det finns ett system, vilket beskrivs ovan, för att 
rapportera vidare till nästa nivå samt ett system för att återkoppla resultaten till 
lärarna för vidare analys och åtgärder i förbättringsarbetet.  
 
  



Borås Stad 
Datum 
2021-11-30 

  
  

Sida 
24(25) 

 

 

Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller 
kunskaper och värdegrund har legat på en stabil nivå, bland de bästa 
skolkommunerna i Sverige, under flera års tid. Det finns exempelvis en tydlig 
positiv trend över tid gällande elevernas examensgrad i gymnasieskolan, andel 
elever som når betyg efter avslutad utbildning i gymnasiesärskolan och en stabil 
nivå för andel elever i vuxenutbildningen som når sina personligt uppsatta mål i 
studieplanen. Under läsåret 21-22 har resultaten för en majoritet av eleverna 
varit mycket goda med tanke på de förutsättningar som rått. Det kan dock 
konstateras vid en djupare analys att det finns elevgrupper som av olika 
anledningar lyckats sämre under samma tid, ofta handlar det om elevgrupper 
som har stora behov. 
Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat 
att det finns resultatvariationer mellan och inom våra gymnasieskolor. Där har 
man intensifierat arbetet med att höja måluppfyllelsen och GVUN hålls 
kontinuerligt uppdaterad om hur arbetet fortskrider.  
 
Inom områden som verksamheterna arbetat fokuserat med över tid har 
resultaten ökat markant. En framgångsfaktor som är genomgående i 
förbättringsarbetet är att alla nivåer på skolan varit involverade i analys- och 
förbättringsarbetet. Under läsåret identifierades ett behov av att stärka den 
samlade analysförmågan på ledningsnivå och därför planerades en 
utbildningsinsats som genomförs under hösten 2022 för samtliga chefer i 
förvaltningen. 
 
Utvärdering 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under en längre tid arbetat 
fram en framgångsrik modell för det systematiska kvalitetsarbetet på 
förvaltningsnivå med förgrening ned på verksamhets- och enhetsnivå. Modellen 
som används är kvalitetsbedömningen vilken är känd av alla och har en 
koppling till den gemensamma utvecklingsplanen. I arbetet med att genomföra 
kvalitetsbedömningen är både lärare och skolledning delaktiga vilket har visat 
sig vara framgångsrikt i förbättringsarbetet.  
 
Kvalitetsbedömningarna tillsammans med prognoser för elevernas 
måluppfyllelse ligger till grund för förvaltningens analys och leder fram till 
verksamhetsspecifika eller vid behov förvaltningsövergripande 
förbättringsåtgärder. Förvaltningens ledningsgrupp analyserar och följer 
tillsammans upp de samlade resultaten och anger riktningen för gemensamma 
åtgärder. Under läsåret 2021/22 har fokus legat på att följa upp följderna av 
pandemin både vad gäller ev. utbildningsskuld men också vilka lärdomar man 
dragit av att bedriva fjärr- och distansundervisning. De analyser som 
genomförts har lett fram till planerade åtgärder kopplat till undervisningens 
kvalitet men också åtgärder kopplat till att stärka relationer mellan lärare och 
elever. 
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Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande 
och förbättringar samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma 
kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta 
vidare med de förvaltningsövergripande utvecklingsområdena i förvaltningens 
reviderade utvecklingsplan. Detta i syfte att höja måluppfyllelsen och skapa 
likvärdiga förutsättningar för elevernas lärande. 

Sammanfattning av övergripande åtgärder och 
slutsatser 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller 
kunskaper och värdegrund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet 
med de bästa skolkommunerna i Sverige. Under läsåret 21-22 har resultaten för 
gymnasieskolan ökat ytterligare inom några områden. Förvaltningen har, i 
analyser kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns 
variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever 
som når utbildningens mål. Det gäller exempelvis elever som når sina personligt 
uppsatta mål inom vuxenutbildningen, elever med en yrkes- och 
högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever 
med minst E i samtliga kurser. Detta är föremål för utvecklande insatser dels på 
förvaltningsnivå men också kopplat direkt till de enheter/program som har en 
låg måluppfyllelse 
 
Under läsåret 2021-22 påverkades verksamheten fortsatt starkt av Covid-19, 
inte minst gäller det den sk. sociala skuld som uppstått under den tid pandemin 
pågått. Trots de förändrade förutsättningarna lyckades verksamheten väl med 
måluppfyllelsen. 
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den 
förvaltningsövergripande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har 
förvaltningen identifierat några övergripande utvecklingsområden. Dessa är 
föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2022/23: 
 

 Stärka vår samlade förmåga till analys 
 Ökad måluppfyllelse 
 Förebyggande och främjande elevhälsoarbete 
 Digitalisering 
 Internationalisering 
 Akademisk utveckling och evidensbaserad praktik 
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Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
psykologiska insats 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 
vårdgivare att i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 2017:30, 4 kap. 2 §) förordna Maria Gustafsson som verksamhetschef för 
elevhälsans psykologiska insats. Förordnandet gäller tillsvidare. 

Beslutet ersätter av nämnden tidigare fattat beslut 2019-08-27, § 146. 

Ärendet i sin helhet 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap, 2 §, att det inom 
hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en 
verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats. 
Nämnden beslutar att förordna förvaltningschef Maria Gustafsson som 
verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. 

Samverkan 
FSG 2022-12-07 

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Maria Gustafsson 
Förvaltningschef 
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Uppdrag - Stärka elevernas rätt till studie- och 
yrkesvägledning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utveckla studie- och yrkesvägledningen och 
samverkan mellan grundskola och gymnasieskola. 

Ärendet i sin helhet 
Presidierna i Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har enats om att ge respektive förvaltning uppdraget 
att utreda förutsättningarna för samverkan i syfte att utveckla grundskolans och 
gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning.  

Uppdragets syfte är att utreda förutsättningarna för hur förvaltningarna 
gemensamt kan stärka valkompetensen hos elever i grundskolan inför valet av 
gymnasieutbildning. Eleverna ska få så pass mycket kunskap om programmen 
och gymnasieskolan att de kan göra ett välgrundat val. Information och 
vägledning ska utgå ifrån grundskoleelevernas behov. 

Återkoppling sker till respektive nämnd senast augusti 2023. 

 

Beslutsunderlag 
1. Uppdragshandling 2022-11-10 

Samverkan 
FSG 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 
1. Grundskolenämnden 
 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 
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Förvaltningschef 
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Uppdragshandling 
Uppdragsnamn Utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan 

grundskola och gymnasieskola  

Uppdragstagare Ida Saapunki (GVUF), Pär Sundbaum (GVUF) och Johan Utter 
(GRF) 

Uppdragsgivare Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Bakgrund  
Presidierna i Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har enats om att ge respektive förvaltning uppdraget 
att utreda förutsättningarna för samverkan i syfte att utveckla grundskolans och 
gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning.  
 

Syfte och mål  

Uppdragets syfte är att utreda förutsättningarna för hur vi gemensamt kan 
stärka valkompetensen hos elever i grundskolan inför valet av 
gymnasieutbildning. Rätt elev på rätt plats - eleverna ska ha så pass mycket 
kunskap om programmen och gymnasieskolan att de kan göra ett välgrundat 
val. 
 
Information och vägledning ska formas av grundskoleelevernas behov. 
 
 
Uppdrag  

• Ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan samverka 
för att utveckla SYV-informationen till blivande gymnasieelever och 
vårdnadshavare.  

• Ta fram ett gemensamt årshjul: vad ska göras, när och av vem. 
Tydliggöra vad som är grundskolans respektive gymnasieskolans 
informationsansvar.  

• Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen utvärderar och utvecklar vid behov 
ovanstående punkter på årsbasis.  

Organisation  

Arbetsgrupp med representanter från Grundskoleförvaltningen och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen:  
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Ida Saapunki, kommunikatör, Pär Sundbaum, kvalitetssamordnare, och Johan 
Utter, verksamhetsutvecklare, leder arbetet. 

Grundskoleförvaltningen, 3 personer: 

Tannia Clamp, SYV 

Birgitta Norén, SYV 

En högstadierektor 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 3 personer: 

Ida Ahlbom, SYV (yrkesprogram) 

Jane Eriksson, SYV (högskoleförberedande program) 

Martin Eklöf, gymnasiechef 

 

Arbetet samverkas med de fristående grund- och gymnasieskolorna. 

 

Tidplan 

Uppdrag beslutas i nämnd december 2022 

Start januari 2023 

Ungefärlig tidsåtgång våren 2023: 4-6 två-timmarsmöten.  

Förslaget delges de fristående skolorna.   

Klart augusti 2023 
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Postadress 
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utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Wieszkos 
Handläggare 
033 357726 

SKRIVELSE 
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1(2) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00173 1.1.3.1 
 

  

 

Utökat uppdrag för elevombudet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom att uppdraget för 
Borås Stads elevombud utökas till att även omfatta skolformerna gymnasieskola 
och gymnasiesärskola från och med 1 januari 2023. 

Ärendet i sin helhet 
Borås stad har sedan 2018 ett elevombud för grundskolan. Elever på 
kommunala och fristående grundskolor kan vända sig till elevombudet med 
frågor och för att få stöd i frågor kring kränkande behandling och andra 
skolfrågor. I första hand uppmanas vårdnadshavare och elever att försöka lösa 
de uppkomna situationerna eller frågorna med berörd personal på skolan, men i 
fall då frågorna blivit infekterade kan elevombudet stötta genom att fungera 
som en neutral part och fungera som en länk mellan vårdnadshavare/elev och 
skolan eller förvaltningen.   

Tjänsten som elevombud tillhör stadsledningskansliet. Det finns utrymme för 
att utöka uppdraget till att även omfatta gymnasieskolan. Förvaltningen 
bedömer att det även inom gymnasieskolan förekommer ärenden där en neutral 
part kan bidra till en förbättrad dialog mellan skolan och 
elever/vårdnadshavare. Uppdraget kan därför med fördel utökas till att omfatta 
även gymnasieskolan. Detta har stämts av med stadsledningskansliet. 
Ambitionen är att uppdraget ska omfatta även fristående gymnasieskolor och 
dessa kommer att kontaktas inför det utökade uppdraget. 

Samverkan 
FSG: 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 
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Maria Gustafsson 
Förvaltningschef 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 
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Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
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Revidering av dokumenthanteringsplan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer upprättad 
dokumenthanteringsplan att gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet i sin helhet 
Enligt Borås Stads arkivregler ska samtliga nämnder ha en upprättad 
dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av 
allmänna handlingar hos en myndighet. En handling är allmän, om den förvaras 
hos en myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos en myndighet (Tryckfrihetsförordningen 2 
kap §§ 9-10). 

De allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana 
handlingar som avses i 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen och som nämnden 
beslutar ska tas om hand för arkivering bildar ett arkiv. Varje nämnd ansvarar 
för vården av sitt arkiv. 

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta 
del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och 
förvaltningen samt forskningens behov. 

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att 
hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra 
hur och var de registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket 
säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr 
hur de allmänna handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela 
dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska 
arkiveras eller gallras. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har reviderat nu gällande 
dokumenthanteringsplan som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
fastställde i juni 2021. 

Upprättat förslag till dokumenthanteringsplan har efter samråd godkänts av 
Stadsarkivet. 
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Beslutsunderlag 
1. Dokumenthanteringsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Samverkan 
FSG 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
2. Borås Stads Stadsarkiv 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Maria Gustafsson 
Förvaltningschef 

 



Fastställd av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-12-13

Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Inledning

Innehållsförteckning

Vad är en dokumenthanteringsplan?
Den information som skapas inom kommunal verksamhet är en värdefull tillgång. För att säkra informationsförsörjningen måste informationen därför förvaltas 
och hanteras på ett planerat och organiserat sätt. För att kunna skydda informationen och använda den effektivt måste man veta vilken information 
verksamheten hanterar och på vilket sätt det sker. Av arkivlagen (1990:782) och Arkivregler för Borås Stad följer att varje nämnd och styrelse måste planera och 
styra hanteringen av sin information. 

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra hur och 
var de registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr hur de 
allmänna handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska arkiveras eller 
gallras. Det är särskilt viktigt att tänka på hur förändrad organisation eller förändrat arbetssätt (införandet av nya rutiner, övergång från pappershantering till digital 
hantering, nya driftsformer eller nya it-system) kan påverka hanteringen av de allmänna handlingarna och förutsättningarna för gallring eller bevarande.

Dokumenthanteringsplanen är dels en sammanställning över de allmänna handlingar som förekommer hos nämnd eller styrelse, dels ett gallringsbeslut som 
reglerar hur informationen ska hanteras. Genom dokumenthanteringsplanen säkerställs att rätt och väsentlig information bevaras för framtiden samtidigt som den 
bidrar till att upprätthålla en god offentlighetsstruktur och till att effektivisera nämndens eller styrelsens informationshantering. För att planen ska motsvara de 
faktiska förhållandena hos nämnd och styrelse är det viktigt att den årligen gås igenom och revideras vid behov.

Handlingar kan bevaras, gallras eller rensas
När det i planen anges att en handling ska bevaras innebär detta att den ska sparas för all framtid och levereras till Stadsarkivet enligt angiven leveransfrist eller 
särskild överenskommelse. Med begreppet gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Om inte annat följer av lag eller förordning beslutar nämnd eller 
styrelse, efter samråd med Stadsarkivet, om gallring i sitt arkiv. Ett gallringsbeslut är framåtsyftande och gäller från och med det datum då gallringen fastställts i 
nämnden eller styrelsen. Allmänna handlingar som inte är medtagna i planen får alltså inte gallras. Det är viktigt att bygga upp en rutin för hur behov av 
förändringar i dokumenthanteringsplanen ska rapporteras och dokumenteras, så att de kan tas med i den årliga revideringen av dokumenthanteringsplanen.

Vid bedömning av vilka handlingar som ska gallras ska hänsyn tas till i vilken mån de tillgodoser
• allmänhetens informationsbehov och rätt till insyn
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt
• forskningens behov 
Uppgifter om gallring och gallringsfrist anges i dokumenthanteringsplanen. De handlingar som ska gallras förvaras hos nämnd eller styrelse tills gallring 
verkställts.

Med rensning avses att avlägsna arbetspapper av tillfällig betydelse, som inte behövs för att förstå ärendet. Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska 
fortlöpande, och senast vid arkivläggning, rensas vilket ska göras av en person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, 
normalt handläggaren.

Arkivbeständighet och arkivförvaring
För att undvika framtida informationsförluster ska de handlingar som ska bevaras framställas med material och metoder som garanterar informationens 
beständighet över tid. 
För handlingar i elektronisk form ska standardformat användas så långt som möjligt. I de fall arkivmyndigheten inte meddelat särskilda råd eller anvisningar för 
informationshanteringen är det lämpligt att följa Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav. Kostnader för arkivvården, i form av registrering, 
lagring, migrering, konvertering, gallring och rensning, är varje nämnd och styrelses ansvar tills handlingarna överlämnats till arkivmyndigheten.

Nämnden och styrelsen ansvarar själv för att förvara sina allmänna handlingar på ett sådant sätt att de skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig 
åtkomst. Vid ny- och ombyggnad av arkivlokal ska varje nämnd och styrelse samråda med arkivmyndigheten.



Nivå 1 Verksamhetstyp 3. Kärnverksamhet

Nivå 2 Verksamhetsområde 3.5 Utbildning

Nivå 3 Processgrupp 3.5.1 Gemensam skolverksamhet

Nivå 4 Process 3.5.1.8 Tillhandahålla elevhälsa

Förklaring till dokumenthanteringsplanens kolumner
Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd utifrån den informationsklassificeringsstruktur som finns i processhanteringsverktyget Canea One. I 
dokumenthanteringsplanen ska nämndens eller styrelsens information knytas till dess verksamhetsområden och processer, i vilka de allmänna handlingarna 
uppstår.

Struktur Strukturen byggs upp med hjälp av punktnotation och här anges punktnotationen utifrån processtrukturen i Canea One. 

Verksamhetstyp, Verksamhetsområde, Processgrupp, Process, Underprocess/Aktivitet Här redovisas i textform den struktur inom vilken verksamhetens 
handlingar förekommer. Strukturen delas upp i följande nivåer: Verksamhetstyp, är den första nivån och kan vara 1. Styrande, 2. Stödjande eller 3. 
Kärnverksamhet. Styrande verksamheter ramar in uppdraget, ställer krav på och anger hur verksamheten ska arbeta. Stödjande verksamhet är, liksom den 
styrande, inåtriktad och innefattar allt som behövs för att kärnverksamheten ska fungera. Kärnverksamheten är utåtriktad och unik för respektive förvaltning. 
Verksamhetsområde utgör den andra nivån, som beskriver det verksamheten arbetar med, vilket i stora drag kan sägas utgå från de uppdrag förvaltningen har. 
Processgrupp är den tredje nivån och är en rubriknivå för att hålla ihop de av de underliggande processerna, som är närbesläktade. Den utgör ett mellanled 
mellan verksamhetsområdet och processerna. Process är den tjänst verksamheten utför i form av ett återkommande arbetsflöde. Det är den fjärde nivån i 
strukturen och det är på den nivån information skapas till följd av de aktiviteter som utförs. Vid behov kan en process indelas ytterligare, i underprocess/aktivitet. 
Exempel: 

Handlingstyp Här anges de allmänna handlingar som skapas till följd av den verksamhet som bedrivs, t.ex. protokoll eller bygglovsansökan, utifrån var i 
strukturen de förekommer. Handlingsbegreppet omfattar inte bara pappershandlingar. Handlingarna uppräknas i den ordning de förekommer inom processen. 
Information redovisas inte på högre nivå än den fjärde nivån.

Registrering Här anges hur handlingen hanteras på förvaltningen utifrån något av nedanstående hanteringssätt. Diarieföring är ett sätt att registrera handlingar, 
huvudsakligen de som saknar tydliga sorteringsbegrepp och därför klassificeras utifrån ett ämnesområde - en registreringsplan eller diarieplan. När registrering 
sker i nämndens eller styrelsens huvuddiarium anges det med ett D. Om det inom nämnden eller styrelsen förekommer flera diarier än huvuddiariet anges i vilket 
diarium handlingen registreras, t.ex. SPKC:s diarium eller Skolans diarium etc. 
När handlingen eller uppgift i handlingen registreras i annat it-system än ovan anges it-systemets namn, t.ex. ByggR, Heroma eller VIVA. 
Systematisk förvaring innebär att handlingarna inte registreras, utan förvaras på ett i förväg bestämt sätt baserat på ett naturligt sorteringsbegrepp, t.ex. i 
kronologisk ordning, efter personnummer eller i verifikationsnummerordning. Den fysiska sorteringen och placeringen kan då sägas utgöra ”registreringen”, vilket 
förutsätter att det klart framgår om handlingen inkommit eller upprättats och att alla snabbt kan återfinna en handling. Systematisk förvaring kan dock inte 
användas för handlingar som omfattas av sekretess eftersom förvaringsformen inte uppfyller lagens krav, att handlingar som innehåller sekretesskyddade 
uppgifter ska registreras om det inte finns ett undantag från registreringsskyldigheten. Systematisk förvaring anges med ett S.

Sekretess Här anges med ett Ja eller Nej om handlingen (kan) omfattas av sekretess. Hänvisning till sekretessbestämmelse görs under Anmärkning.



Innehållsförteckning

1 Övergripande kommunal ledning
1.1.3 Nämnd
1.1.5 Myndighetsredovisning
1.1.6 Omvärld
1.2 Styrning
1.2.3 Nämndens styrning och kontroll
1.2.4 Mål- och resursplanering
1.3 Organisering
1.4 Demokrati och insyn
1.4.1 Hantering av allmänna handlingar
1.4.2 Offentlig dialog

Systembeskrivning
Under denna rubrik ges en kort beskrivning av de it-system som används av nämnden eller styrelsen och som hanterar allmänna handlingar.

* Med papper avses åldringsbeständigt papper, om inget annat anges. Andra papperskvaliteter är t.ex, SvA 80 eller SvA 100 (svenskt arkiv 80 respektive 100 
gram). Alla här omnämnda papperskvaliteter uppfyller kvalitetskraven för långsiktigt bevarande, men de två senare står sig dessutom bättre mot slitage. För 
handlingar som ska bevaras ska alltid någon av dessa papperskvaliteter användas.

Förvaringsplats/Sorteringsordning Här anges var handlingen förvaras, t.ex. Närarkiv, plan 3. Om det av olika anledningar inte går att ge handlingen en fysisk 
placering kan man istället ange vid vilken funktion som handlingen går att återfinna, t.ex. ”Flyktingsamordnare” eller ”Enhetschef för X”. Här kan även anges om 
handlingen ingår i någon särskild akt, t.ex. personalakt, klientakt eller liknande. Om handlingen förekommer digitalt i ett it-system anges it-systemets namn, t.ex. 
Ciceron. Förekommer handlingen digitalt på annan plats än i it-systemet, anges i vilken mapp den går att återfinna, t.ex. J:\Förvaltningen\Mapp1\Undermapp. För 
handlingar som förekommer på två platser anges båda, t.ex. Ciceron/Närarkiv. Platsen ska vara tillräckligt specificerad för att lätt kunna återfinnas, oberoende av 
vilken personal som är närvarande. Handlingar som ska bevaras bör förvaras åtskilda från de som ska gallras. Handlingstyper som ska gallras märks lämpligen 
med aktuell gallringstidpunkt. Handlingar som ska gallras vid olika tidpunkter bör förvaras åtskilda från varandra.
Sorteringsordning anger hur handlingarna är ordnade, vilket inte alltid är alldeles uppenbart. För handlingar som inte registreras ställer lagen krav på att de ”hålls 
ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats”, t.ex. genom systematisk förvaring. För att allmänna handlingar ska kunna 
lämnas ut skyndsamt är det viktigt att ha en genomtänkt ordning med tydliga sökvägar. Genom att ange handlingarnas sorteringsordning underlättas uppfyllandet 
av detta lagkrav. Sorteringsordning kan vara exempelvis kronologiskt efter beslutsdatum, alfabetiskt efter fastighetsbeteckning, i personnummerordning etc. Tänk 
på att såväl förvaring som ordning bör vara praktisk ur hanteringssynpunkt, t.ex. vid utlämnande av allmän handling och för hantering idag, på sikt, vid 
slutarkivering och vid gallring.

Medium Här anges på vilket medium handlingen är fäst då den förekommer i verksamheten, t.ex. papper*  eller digitalt. I de fall handlingstypen kan förekomma 
på flera medium anges båda, t.ex. papper/digitalt. 

Bevaras/Gallringsfrist Här görs en informationsvärdering för att avgöra om handlingstypen ska bevaras eller gallras. För handlingar som ska gallras anges en 
gallringsfrist, vilken anger antalet hela kalenderår, plus innevarande, som måste förflyta innan gallring kan ske. En handlingstyp som inkommit/upprättats 2007 
och som har en beslutad gallringsfrist på 2 år, får gallras först 2010. När det står gallring ”vid inaktualitet” finns däremot ingen bestämd gallringsfrist utan 
handlingen kan gallras när den bedöms sakna framtida värde för förvaltningen, vanligtvis efter kort tid.

Arkivmedium/-format För handlingar som ska bevaras anges här det medium eller format handlingen ska arkiveras i, om det skiljer sig från det medium 
handlingen är fäst på då den förekommer i verksamheten. 
Lev.frist Med leveransfrist avses tidpunkt för leverans till arkivmyndigheten (Stadsarkivet). Fristen beräknas vanligen från utgången av det år då handlingen 
upprättades. Avgörande för bedömningen är handlingarnas återsökningsfrekvens och tillväxt. Överenskommelse om leveransfrister träffas med Stadsarkivet. 
Fristerna begränsas vanligtvis till 2, 5 eller 10 år. Samordna leveranser från nämnden eller styrelsen, istället för många små leveranser.

Anmärkning Här görs förtydliganden eller upplysningar som är relevant för hanteringen, såsom relation till annan handling, hänvisning till gällande lagstiftning, 
sekretess eller liknande.



2 Kommunalt verksamhetsstöd
2.1.1 Informationssäkerhet
2.1.2 Registratur
2.1.2.2 Hantera och registrera ärenden
2.1.3 Dokumentation och dokumenthantering
2.3 HR/Personal
2.3.1 Samverkan och förhandling
2.3.2 Kompetensförsörjning
2.3.3 Bemanning
2.3.4 Arbetsmiljö allmänt
2.3.5 Personalhälsa
2.3.6 Personaladministration (PA)
2.3.7 Personalsociala åtgärder
2.3.8 Övriga personalåtgärder
2.3.9 Upphörande av anställning
2.4 Ekonomi
2.4.1 Redovisning
2.4.2 Kapitalförvaltning
2.4.3 Bidragshantering
2.4.4 Stiftelser och fonder
2.5 Inköp
2.6 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll
2.6.1 Anskaffning
2.6.2 Underhåll
2.6.4 Intern uthyrning
2.7 Inventariehantering
2.8 Kris och säkerhet
2.8.1 Intern krisledning
2.8.2 Kris och säkerhetsarbete
2.9 Information och marknadsföring
2.9.1 Profilarbete
2.9.2 Informationsförsörjning

3 Kommunal kärnverksamhet
3.5 Utbildning
3.5.0 Ledning
3.5.0.1 Leda - Styra - Organisera Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (verksamhetsledning)
3.5.1 Gemensam skolverksamhet
3.5.1.2 Hantera skolskjutsar
3.5.1.3 Hantera ordning och diciplinåtgärder
3.5.1.4 Hantera läromedel
3.5.1.5 Tillhandahålla skolbibliotek
3.5.1.6 Tillhandahålla skollmåltider
3.5.1.7 Tillhandahålla SYV
3.5.1.8 Tillhandahålla elevhälsa
3.5.6 Gymnasieskola
3.5.6.0 Leda - Styra - Organisera
3.5.6.1 Driva gymnasium
3.5.6.2 Driva gymnasial lärlingsutbildning /APL
3.5.6.3 Driva gymnasiesärskola
3.5.7 Kommunal vuxenutbildning
3.5.8 Komvux som särskild utbildning för vuxna
3.5.9 Särskilda utbildningsformer
3.5.12 Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Systembeskrivning



Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Beslut om gallring av pappershandlingar efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ciceron, 2017-09-26, § 120:

Beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att 
inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i 
ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter 
gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen ha säkerställt att:
• skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för 
bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar.
• kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför 
förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att 
fastställa autenciteten.
• gallringen möter inte hinder i lagstiftningen eller påverkar 
informationens bevisvärde.

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser 
pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med 
den 1 januari 2018.

Beslut om gallring av pappershandlingar efter skanning till 
digitalt journalsystem, 2017-10-31, § 138.

Beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att 
inkommande och upprättade pappershandlingar, som tillhör en 
elevs patientjournal i ProReNata, skannas till journalsystemet 
och att pappershandlingen därefter gallras. Innan gallringen kan 
verkställas ska Verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats och Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska 
insatser ha säkerställt följande:

Innan verksamheten påbörjar gallring enligt detta beslut ska 
respektive verksamhetschef genom erforderliga rutiner tillse att: 
- skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för 
bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar.
- kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför 
förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att 
fastställa autenticiteten.
- gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde
- personalen har tillräcklig kompetens för att bedöma 
ovanstående och utföra aktiviteten.

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser 
pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med 
2018-01-01.   

Beslut gällande gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse, 2020-08-25, § 100

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gallring 
av handlingar av tillfällig eller liten betydelse enligt bilagt 
beslutsunderlag (se bilaga till Dokumenthanteringsplanen). 
Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut för handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse.

1 Övergripande kommunal ledning

1.1 Ledning

1.1.3 Nämnd
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

1.1.3.0 Leda - Styra - Organisera (Nämnd) Föredragningslista presidium S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\GVUN Digitalt Gallras efter 5 år

Mötesanteckningar presidium S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\GVUN Digitalt Gallras efter 5 år

Tidsschema med hålltider för nämnd och samverkan 
FSG (årsöversikt) S N K:\UBF\Adm\Styrning och 

ledning\GVUN Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Årshjul för nämndens aktiviteter S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\GVUN Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Ärendeöversikt över kommande ärenden till nämnden S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\GVUN Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Innehåll för nämndens Planeringsdialog S N
K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\Nulägesanalys 
budgetprocessen

Digitalt Gallras efter 2 år

Innehåll för nämndens Resultatdialog S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\Resultatdialog Digitalt Gallras efter 2 år

Nämndens delegering av arbetsmiljöansvar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Föreläggande från tingsrätt, förvaltningsrätt, kammarrätt 
och hovrätt D

Se 
anmärk
ning

Ciceron Digitalt, papper Bevaras 5 år Kan innehålla sekretesshandlingar enl. SOL 23 kap 2§ 

Dom från tingsrätt, förvaltningsrätt, kammarrätt och 
hovrätt D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.1.3.1 Hantera nämndprocess Kallelse till nämndsammanträde S N Ciceron mötesvy Digitalt Gallras efter 5 år

Sammansatta handlingar till nämndsammanträde S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\GVUN Digitalt Gallras efter 5 år

Nämndprotokoll D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Beslut om digital justering av nämndprotokoll fr.o.m. januari 
2021 har beslutats vid nämndens sammanträde 
2020-12-15, § 159.

Anslagsbevis S N SiteVision Digitalt Se anmärkning Anslagsbevisen sparas digitalt i SiteVisons inbyggda 
loggfunktion i 1 år. Anslagsdatum framgår av nämndprotokollet.

Ordförandebeslut S N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Nämndens skrivelser/yttranden tillhörande 
nämndärenden D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslutsunderlag nämnden D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Inkomna remisser D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Skrivelser från andra myndigheter D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Protokollsutdrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Nämndens beslut i korthet S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\GVUN Digitalt Gallras efter 5 år Informationen publiceras på  boras.se. 

Anmälningslistor delegationsbeslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Lista för redovisning av anmälningsärenden och 
avgivna skrivelser D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Initiativärende D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Närvarolista med inträdelseordning S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\GVUN Papper Se anmärkning Mall finns på K:. Ifylld närvarolista gallras när protokollet är 

justerat. Närvaron framgår av nämndprotokollet.

Omröstningslista S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\GVUN Papper Se anmärkning Mall finns på K:. Ifylld omröstningslista gallras när protokollet är 

justerat. Omröstningsresultat framgår av nämndprotokollet.

1.1.3.25 Hantera övriga frågor (nämnd) Enkel fråga D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Interpellation D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Protokollsutdrag från Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige som inte initierar ärenden i 
nämnden

S N I Ciceron som fristående dokument Digitalt Gallras efter 5 år

Handlingar gällande LUPP (Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Sammanträdesdagar Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Arvodeslistor S N Se anmärkning Papper Se anmärkning Ifyllt underlag skickas till Löneservice efter 
nämndsammanträdet. Gallras av Servicenämnden.

Blankett för begäran om arvode/förlorad arbetsförtjänst 
i samband med konferens, programråd, 
kontaktpolitkeruppdrag mm.

S N Se anmärkning Papper Se anmärkning Ifyllt underlag skickas till Löneservice efter 
nämndsammanträdet. Gallras av Servicenämnden.

Intyg gällande förlorad arbetsförtjänst S N Se anmärkning Papper Se anmärkning Originalet skickas till Löneservice. Kopia förvaras i pärm hos 
nämndsekreterare. Kopian gallras vid inaktualitet.

Placeringslsita S N Hos nämndsekreterare Papper Gallras vid 
inaktualitet

Lista med kontaktuppgifter till nämndens ledamöter och 
ersättare S N K:\UBF\Adm\Styrning och 

ledning\GVUN Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

1.1.5 Myndighetsredovisning

1.1.5.0 Leda - Styra - Organisera 
(Myndighetsredovisning)

1.1.5.1 Lämna räkenskapssammandrag till 
SCB Statistik till SCB S N K:\ av respektive handläggare Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Statistik Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) till SCB S N K:\UBF\adm\kommunalt 
aktivitetsansvar(KAA) Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

1.1.5.2 Lämna övriga uppgifter till SCB Statistik pedagogisk personal till SCB S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

1.1.5.3 Hantera övrig 
myndighetsredovisning

1.1.5.25 Hantera övriga frågor 
(Myndighetsredovisning) Övrig Statistik S N K:\ av respektive handläggare Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

1.1.6 Omvärld

1.1.6.0 Leda - Styra - Organisera 
(Omvärld)

1.1.6.1 Hantera policy och varumärke

1.1.6.2 Kommunicera och samverka

1.1.6.3 Träffa överenskommelser

1.1.6.4 Deltaga i gemensamma projekt Innehåll Mina Möjligheters Dag S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Uppdragsöversikt närverk och representation i 
förvaltningen S N J:\ledningsgrupp GVUF\B-Ledning och 

styrning\uppdrag Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Dokumentation Utbyten med andra länder och skolor. S N I respektive verksamhet Papper Se anmärkning Se anmärkning
Utbyten med andra länder och skolor. Rapporter och ansökan 
finns hos lärare. Gallras vid inaktualitet. Avtal om utbyten sparas 
i närarkiv på respektive skola. Leveransfrist för avtal 10 år. 

1.1.6.5 Driva gemensamma projekt

1.1.6.6 Bedriva vänortsarbete

1.1.6.25 Hantera övriga frågor (Omvärld)

1.2 Styrning

1.2.3 Nämndens styrning och kontroll

1.2.3.0 Leda - Styra - Organisera 
(Nämndens styrning och kontroll) Skolchefens rapport till huvudman D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om skolchefsbefattning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.2.3.1 Hantera egen styrning Tid- och arbetsplan för budget och 
uppföljningsprocessen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Utvecklingsplan Bildningsstaden Borås D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.2.3.2 Bedriva internkontroll Riskanalys D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Intern kontrollplan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Uppföljning av intern kontrollplan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Uppföljning intern kontroll ekonomiområdet S N Ekonomifunktionen Papper Gallras vid 
inaktualitet

Dokumentation intern kontroll ekonomiområdet S N Ekonomifunktionen Papper Gallras vid 
inaktualitet

1.2.3.3 Hantera revision Revisionsberättelse D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Revisionsredogörelse D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Revisionsrapport D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.2.3.25 Hantera övriga frågor (Nämndens 
styrning och kontroll) Utredningar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.2.4 Mål- och resursplanering

1.2.4.0 Leda - Styra - Organisera (Mål- och 
resurshantering)

1.2.4.1 Hantera 1-årig mål- och resursplan Budget D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Resursfördelning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Årsbokslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Delårsbokslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Detaljbudget (per verksamhet) S N J:\Ekonomifunktionen Digitalt Gallras efter 7 år 

Åtgärdsplan för budget i balans D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Årsredovisning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Resursfördelningsmodell D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Nulägesanalys D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Koldioxidbudget S N J:\Ekonomifunktionen Digitalt Gallras efter 7 år 

1.2.4.2 Hantera flerårig mål- och 
resursplan Lokalresursbehovsplan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

1.2.4.25 Hantera övriga frågor (Mål- och 
resursplanering Miljörapport D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Miljömålsuppföljning, årsredovising D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Handlingsplan för att realisera Energi- och 
klimatstrategi D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Miljöhandboken utbildningsförvaltningarna S N SharePoint/Dokument/APT 
UBK/Miljöhandbok Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

1.3 Organisering

1.3.1 Organisering

1.3.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Organisering)

1.3.1.1 Organisera nämnder och 
kommunala bolag

1.3.1.2 Organisera verksamhet 

1.3.1.3 Organisera system

1.3.1.4 Organisera linje Delegationsordning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.3.1.25 Hantera övriga frågor 
(Organisering)

1.4 Demokrati och insyn

1.4.1 Hantering av allmänna 
handlingar

1.4.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Hantering av allmänna handlingar) Dokumenthanteringsplan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Arkivbeskrivning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Arkivförteckning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Handlingar av tillfällig eller liten betydelse S N Se anmärkning Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

Gallring fastställd genom GVUN:s beslut 2020-08-25 § 100. Se 
bilaga till dokumenthanteringsplanen.

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar Beslut om att inte lämna ut allmän handling D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.4.1.2 Hantera personuppgifter Begäran om registerutdrag S N Selfpoint Digitalt Gallras vid 
inaktualitet E-tjänst
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

1.4.1.3 Hantera skyddad identitet

1.4.1.25 Hantera övriga frågor (Hantering av 
allmänna handlingar)

1.4.2 Offentlig dialog

1.4.2.0 Leda - Styra - Organisera (Offentlig 
dialog)

1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter Inkommen synpunkt S
Se 
anmärk
ning

Infracontrol Digitalt Gallras efter 2 år

Om synpunkten föranleder en åtgärd av betydelse, ska 
åtgärden behandlas som övrig ärendehantering och registreras i 
Ciceron. Detta gäller även inkomna synpunter som omfattas av 
sekretess enl. OSL 23 kap § 2

Redovisning av synpunkter D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.4.2.2 Anordna hearings, öppet hus etc

1.4.2.25 Hantera övriga frågor (offentlig 
dialog) Enkätundersökningar S N J:\UBF Ledning Digitalt Se anmärkning

För egna upprättade: Inkomna svar gallras vid inaktualitet. 
Sammanställningar över inkomna svar bevaras i Ciceron om 
sammanställningen innehåller information som är av betydande 
värde för verksamheten eller framtida forskning. 
Annars gallras de vid inaktualitet. Själva frågeenkäten gallras 
om utformningen framgår av sammanställningen.

För inkomna: Svar och enkäter gallras vid inaktualitet.

Korrespondens av ringa betydelse S N Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Korrespondens av betydelse D OSL 23 
kap § 2 Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Inbjudningar till utbildningar, konferenser mm. S N Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2 Kommunalt verksamhetsstöd

2.1.1 Informationssäkerhet

2.1.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Informationssäkerhet)

2.1.1.1 Hantera informationssäkerhet Rapport Dataskyddsförordningen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Granskningsprotokoll D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.1.1.25 Hantera övriga frågor 
(Informationssäkerhet) Anmälan av personuppgiftsincident D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.1.2 Registratur

2.1.2.2 Hantera och registrera ärenden
Diarium Ciceron D N Ciceron Digitalt Bevaras 10 år

Diarum HR S N J:\Ubf UK HR\Diarium HR Digitalt Bevaras Papper 10 år Arbete kommer att påbörjas under 2023 att överföra diarium till 
Ciceron.
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Register över inkomna läkarintyg S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Register för att uppfylla lagkrav, OSL 5 kap, om registrering av 
sekretesshandlingar.

Register över dokumentation gällande elever med 
skyddad identitet S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
Register för att uppfylla lagkrav, OSL 5 kap, om registrering av 
sekretesshandlingar.

Register över dokumentation för elever med skyddad 
identitet kopplat till MLA (Medicinskt ledningsansvar) S N

Hos MLA
Sedan augusti 2021 digitalt i Prorenata 
endast MLA behörig till mappen.            

Digital i 
Porenata

Gallras efter 10 
år 

Register för att uppfylla lagkrav, OSL 5 kap, om registrering av 
sekretesshandlingar. Registret används inte efter augusti 2021 
och kommer att gallras år 2031.

Register över underlag för kategorisering 
resursfördelningsmodell (RFM) S N Hos Psykolog Digitalt Gallras efter 5 år Register för att uppfylla lagkrav, OSL 5 kap, om registrering av 

sekretesshandlingar.

Register över dokumentation - anmälan och utredning 
kränkande behandling vuxenutbildningen S N Se anmärkning Digitalt, Papper Bevaras Register för att uppfylla lagkrav, OSL 5 kap, om registrering av 

sekretesshandlingar. 

Register över dokumentation - Intyg och/eller yttrande 
till CSN (Vuxenutbildningen) S N Hos kurator vuxenutbildningen Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
Register för att uppfylla lagkrav, OSL 5 kap, om registrering av 
sekretesshandlingar. 

Register över dokumentation - Kuratorsanteckningar 
Vuxenutbildningen S N Hos kurtor vuxenutbildningen Digital Gallras vid 

inaktualitet
Register för att uppfylla lagkrav, OSL 5 kap, om registrering av 
sekretesshandlingar.

Register över dokumentation - Ansökningshandlingar fri 
kvot S N I pärm hos Antagningsenheten Papper Gallras efter 5 år Register för att uppfylla lagkrav, OSL 5 kap, om registrering av 

sekretesshandlingar.

2.1.3 Dokumentation och 
dokumenthantering

2.1.3.0
Leda - Styra - Organisera 
(Dokumentation och 
dokumenthantering)

2.1.3.1 Utreda och besluta om bevarande 
och gallring Gallringsbeslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.1.3.2 Planera och hantera dokumentation

2.1.3.3 Hantera strategi för bevarande av e-
handlingar

2.1.3.25
Hantera övriga frågor 
(Dokumentation och 
dokumenthantering)

2.3 HR/Personal Handlingar i Heroma och KIA får förvaras digitalt tills frågan om 
bevarande och gallring har utretts.

2.3.1 Samverkan och förhandling

2.3.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Samverkan och förhandling)

2.3.1.1 Hantera samverkan enligt avtal Mötesanteckningar från arbetsplatsträffar, APT S N I respektive verksamhet Digitalt Se anmärkning

Gallras vid inaktualitet under förutsättning att handlingarna inte 
innehåller information av betydande värde för verksamheten i 
ett långsiktigt perspektiv. Respektive verskamhet ansvarar för 
att minnesanteckningarna sparas i systematisk ordning.

Dagordning för arbetsplatsträff (APT) S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras efter 2 år

Kallelse/Dagordning FSG S N K:\UBF\Adm\FSG Digitalt Gallras efter 2 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Samverkansprotokoll - FSG S N Se anmärkning Se anmärkning Bevaras Se anmärkning 5 år

Protokoll till och med 2021 har förvaringsplats 
K:\UBF\Adm\FSG, Originalprotokoll i arkivlåda i närarkiv 
Olovsholmsgatan 32, plan 1. Protokoll från och med 2022 har 
förvaringsplats Ciceron.
Protokoll till och med 2021 har arkivmedium papper. Från och 
med 2022 är arkivmedium digitalt. Digitalt justerat protokoll 
förvaras i Ciceron och förs över digitalt till e-arkiv.
Protokollen anslås på intranätet.

Samverkansprotokoll - Lokal samverkansgrupp (LSG) S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Se anmärkning Papper 5 år

Respektive verskamhet ansvarar för att protokollet sparas i 
systematisk ordning. Publiceras på intranätet. 
Originalprotokoll i papper bevaras.
Digitalt protokoll i verksamheten gallras efter 5 år.

Anmälan om skyddsombud S N

K:\UBF\Adm\PERSONAL\
Skyddsombudsregister, 
Anmälan i pärm hos HR-administratör, 
Olovsholmsgatan 32, plan 5

Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

Anmälan om fackliga representanter i förvaltningens 
samverkansforum S N Sharepoint i mappen FSG Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

2.3.1.2 Hantera LAS Turordningslista S N K:\UBF\adm\PERSONAL\LAS\
Turordningslistor Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Bevakningslistor, företrädesrätt/konvertering S N K:\UBF\adm\PERSONAL\LAS Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Bevakningslistorna sorteras i undermappar i LAS. Listor via 
Heroma. 

Information om tidbegränsad anställning S N K:\UBF\adm\PERSONAL\Rapp 
rapporter Digitalt Gallras vid 

inaktualitet Information till de fackliga organisationerna. Rapport via Rapp. 

Information om provanställning S N K:\UBF\adm\PERSONAL\Rapp 
rapporter Digitalt Gallras vid 

inaktualitet Information till de fackliga organisationerna. Rapport via Rapp. 

Besked om att provanställning upphör S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Varsel om att tidsbegränsad anställning upphör S N I pärm hos HR-administratör, 
Olovsholmsgatan 32, plan 5 Papper Gallras efter 2 år

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör S N I pärm hos HR-administratör, 
Olovsholmsgatan 32, plan 5 Papper Gallras efter 2 år

Begäran om företrädesrätt till återanställning, 
svarsblankett S N I pärm hos HR-administratör, 

Olovsholmsgatan 32, plan 5 Papper Gallras efter 2 år

Överenskommelse om att avstå rätt till 
tillsvidareanställning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 

plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Erbjudande om återanställning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

2.3.1.3 Hantera löneöversyn Minnesanteckningar - uppstartsmöte S N J:\Ubf UK HR\Löneöversyn Digitalt Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet under förutsättning att handlingarna inte 
innehåller information av betydande värde för verksamheten i 
ett långsiktigt perspektiv. 

Löneanalys S N J:\Ubf UK HR\Löneöversyn Digitalt Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet under förutsättning att handlingarna inte 
innehåller information av betydande värde för verksamheten i 
ett långsiktigt perspektiv. 

Handlingsplan för ökad löneutveckling S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Listor för registrering för ny lön S Se anmä Hos respektive chef Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Verksamhetens arbetsmaterial skickas till HR för registrering i 
Heroma, listorna gallras vid inaktualitet. Sekretess råder enligt 
HÖK § 1 a) Löneavtal, till dess ny lön meddelats medarbetaren 
enligt chef medarbetarmodell alternativ enligt traditionell modell 
till dess kollektivavtal slutits. MBL 21 och 22 §§.

2.3.1.4 Hantera medarbetarsamtal Medarbetarsamtal/medarbetaröverenskommelse S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet En individuell utvecklingsplan ingår i medarbetarsamtalet

Uppdragsdialog S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Chefsöverenskommelse S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Lönesamtal S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Skriftligt förtydligande av skyldigheter i 
anställningsavtalet S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 

inaktualitet

Individuell handlingsplan S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Avgångssamtal S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

2.3.1.5 Hantera övrig personalsamverkan

Förhandling enligt MBL MBL-protokoll - Förvaltning S N

J:\Ubf UK HR\Diarium HR. 
Originalprotokoll i pärm hos HR-
administratör,  Olovsholmsgatan 32, 
plan 5

Digitalt, papper Bevaras Papper 5 år Arbete kommer att påbörjas under 2023 att överföra diarium till 
Ciceron.

MBL-protokoll - Verksamhet S N

J:\Ubf UK HR\Diarium HR. 
Originalprotokoll i pärm hos HR-
administratör,  Olovsholmsgatan 32, 
plan 5

Digitalt, papper Bevaras Papper 5 år

Originalprotokoll skickas till HR-funktionen,Kopia på skolan 
gallras efter 1 år.
Arbete kommer att påbörjas under 2023 att överföra diarium till 
Ciceron.

MBL-protokoll - Individärenden S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Hemställan begäran om förhandling S N Hos respektive chef Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

2.3.1.25 Hantera övriga frågor (Samverkan 
och förhandling)

2.3.2 Kompetensförsörjning

2.3.2.0 Leda - Styra - Organisera 
(Kompetensförsörjning) Kompetensförsörjningsplan S N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.3.2.1 Rekrytera Vakansprövning S N Heroma Digitalt Gallras efter 2 år Gallring sker manuellt i Heroma när ärendestatus ändras från 
tillsättning gjord till avslutat. 

Annons S N Heroma Digitalt Bevaras 5 år

Användarkonto S N Heroma Digitalt Gallras efter 2 år Gallras automatiskt av systemet 2 år efter senaste ansökan.

Ansökningshandlingar S N Heroma Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter tillsättning. Bevaras för den som får tjänsten. 
Kopiorna på skolorna gallras vid inaktualitet.  

Skriftliga testresultat S N Hos rekryterande chef Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Gallras efter slutförd urvalsprocess. 

Underlag för anställning S N Hos respektive chef Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

Chef ansvarar för att korrekturläsa anställningsavtal så att det 
stämmer överens med underlaget för anställning innan avtalet 
lämnas över till medarbetaren för underksrift 

Intern rörlighet inom förvaltningen S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet Skickas till Löneservice för registrering 

Anställningsavtal S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Inkluderar anställningsbeslut och lönebeslut. Gäller AB-avtal. 
BEA-avtal och avtal för ferieungdomar bevaras hos 
Arbetslivsförvaltningen. Kopior förvaras i respektive verksamhet 
och gallras vid inaktualitet. 

Lönebeslut S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Könsuppdelad rekryteringsstatistik S N Heroma Digitalt Bevaras 5 år

Meddelande om tillsatt tjänst till sökande som inte varit 
kallade till intervju eller blivit anställda S N Heroma Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter tillsättning i form av en logg i systemet

Spontanansökningar S N Se anmärkning Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

Hänvisas till utannonserade tjänster och gallras därefter. 
Dokumentet förvaras alltså inte. 
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Dispensansökan för lägre sysselsättningsgrad än heltid S N I pärm hos HR-administratör, 
Olovsholmsgatan 32, plan 5 Papper Gallras vid 

inaktualitet

Sekretessförbindelse S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Lärarlegitimation och intyg från behörighetsgivande 
utbildning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 

plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Intyg om arbetsförmåga enligt AB S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Checklista introduktion nyanställd S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Avtal om distansarbete S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt 

2.3.2.2 Kompetensutveckla Medarbetarsamtal, se 2.3.1.4

Fritidsstudier och vidareutbildning - Söka ersättning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Intyg från genomförda 
kurser/vidareutbildning/fortbildning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 

plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap Intyg från fullföljt rektorsprogram S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Framtidens chef -bakgrundsuppgifter och 
dokumentationsmall S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 

inaktualitet
Dokumentation skickas med ansökan till Personal och 
förhandlingsavdelningen.

2.3.2.4 Driva mentorsverksamhet Beslut om lönetillägg vid mentorsskap S N Heroma Papper Gallras vid 
inaktualitet

Belutet registreras i Heroma av Löneservice. Blankett upprättas 
av närmaste chef.

2.3.2.5 Hantera omställning Omplaceringsutredning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Erbjudande om omplacering S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Beslut om sjukersättning från Försäkringskassan S OSL 39 
kap 2 §

Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls i Diarium HR. 

Besked om omreglering av anställning p.g.a. partiell 
sjukersättning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 

plan 1 Papper Bevaras Se personalakt Bevaras tillsammans med beslut om sjukersättning från 
Försäkringskassan.

Varsel om omreglering av anställning p.g.a. partiell 
sjukersättning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 

plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

2.3.2.25 Hantera övriga frågor 
(Kompetensförsörjning)
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

2.3.3 Bemanning

2.3.3.0 Leda - Styra - Organisera 
(Bemanning)

2.3.3.1 Hantera jourtjänstgöring

2.3.3.2 Hantera schemaläggning Arbetstidsförläggning i Heroma S N Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Lärare fyller i ramtid och lämnar till chef. Chefen ansvarar för att 
schemat ändras i Heroma (dvs att det hamnar hos personen 
som ändrar schemat i Heroma)

2.3.3.3 Semesterplanera Semesteröversikt/beslut om huvudsemester S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Fastställs på APT i april.

Beslut om semesterdagstillägg som växlas till extra 
lediga dagar S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 

inaktualitet Skickas till Löneservice.

2.3.3.4 Hantera särskilda 
anställningsformer Beslut om bidragsanställningar från Arbetsförmedlingen S N Personalakt - verksamhet Papper Gallras vid 

inaktualitet

Gäller AB-avtal. BEA-avtal bevaras hos Arbetslivsförvaltningen. 
Verksamheten samråder alltid med Arbetslivsförvaltninge inför 
anställning vilka upprättar överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen. 

Beslutsunderlag från Arbetsförmedlingen S N Personalakt - verksamhet Papper Gallras vid 
inaktualitet

Gäller AB-avtal. BEA-avtal bevaras hos Arbetslivsförvaltningen. 
Verksamheten samråder alltid med Arbetslivsförvaltninge inför 
anställning vilka upprättar överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen. 

Samråd med arbetstagarorganisation S N Personalakt - verksamhet Papper Gallras vid 
inaktuatlitet 

Gäller AB-avtal. BEA-avtal bevaras hos Arbetslivsförvaltningen. 
Verksamheten samråder alltid med Arbetslivsförvaltninge inför 
anställning vilka upprättar överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen. 

Överenskommelse om arbetsuppgifter och rutiner S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Gäller arbetsmarknadsanställda på BEA-avtalet som placeras 
och anställs av Arbetslivsförvaltningen .

2.3.3.25 Hantera övriga frågor (Bemanning)

2.3.4 Arbetsmiljö allmänt

2.3.4.0 Leda - Styra - Organisera 
(Arbetsmiljö allmänt)

2.3.4.1 Bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete Skyddsrondsprotokoll S N Hos respektive chef Digitalt, papper Se anmärkning

Gallras när ny skyddsrond genomförts, under förutsättning att 
åtgärdspunkter har åtgärdats, överförts till det nya protokollet 
eller handlingsplan.

Delegering/fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 
nämnd till förvaltningschef D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Förvaltningschefens fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
till verksamhetschef D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Verksamhetschefs fördelning av arbetsmiljöuppgifter till 
andra funktioner S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 

plan 1 Papper Bevaras Se personalakt Chef med ansvar att fördela skickar undertecknad blankett till 
HR-administratör och sparar kopia i verksamheten.

Risk-och konsekvensanalys utifrån arbetsmiljölagen S N Hos respektive chef Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Exempelvis inför förändring i verksamhet
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder S N Hos respektive chef,
Stratsys Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet När alla punkter på handlingsplanen är genomförda

Arbetsplatsrutiner utifrån AFS (Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter) S N Hos respektive chef, 

Stratsys Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Upprättas och fastställs på APT. Anslås i verksamheten 

Försäkran allvarlig risk S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet Kan förvaras i verksamhetens personalakt 

Mertids- och övertidsjournaler S N Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Detta avser arbetat tid ur arbetsmiljösynpunkt (Arbetsmiljölagen)

Mätstickan S N Hos respektive chef Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar Arbetsmiljöutredningar/kartläggningar S N J:\Ubf UK HR\Diarium HR Digitalt Bevaras Papper 10 år 
Utredning diarieförs i Diarium HR och förvaras digitalt i samma 
mapp. 
Arbete påbörjas under 2023 med att föras över till Ciceron.

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om förbud eller föreläggande från 
Arbetsmiljöverket D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Färdigställd utredning om kränkande särbehandling D N J:\Ubf UK HR\Diarium HR Digitalt Bevaras Papper 10 år 
Utredning diarieförs i Diarium HR och förvaras digitalt i samma 
mapp. 
Arbete påbörjas under 2023 med att föras över till Ciceron.

2.3.4.3 Driva mångfaldsarbete

2.3.4.4 Hantera krisstöd Anhöriglistor/Kontaktpersoner S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

2.3.4.25 Hantera övriga frågor (Arbetsmiljö 
allmänt)

2.3.5 Personalhälsa Dokumentation kring arbetsskada förvaras i KIA digitalt tills 
frågan om bevarande och gallring har utretts.

2.3.5.0 Leda - Styra - Organisera 
(Personalhälsa)

2.3.5.1 Bedriva friskvård Ansökan av friskvårdsbidrag S N Heroma Papper Gallras vid 
inaktualitet Ansökan skickas av chef till Löneservice

Beslut från Försäkringskassan om förebyggande 
sjukpenning S N Heroma Papper Gallras vid 

inaktualitet Ansökan skickas av chef till Löneservice

2.3.5.2 Hantera tillbud Tillbudsanmälningar S N KIA Digitalt Bevaras

Dokumentation av exponering för Coronaviruset S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Sida 14



Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

2.3.5.3 Hantera arbetsskada Arbetsskadeanmälningar S N KIA Digitalt Bevaras Leder arbetsskadan till behov av rehabilitering görs notering i 
Heroma HälsoSAM. Historik innan 2021-01-01 sparas i Heroma

2.3.5.4 Rehabilitera Rehabiliteringsutredning i Heroma HälsoSam S

OSL 39 
kap § 2
Se 
anmärk
ning

Heroma HälsoSam Digitalt Bevaras

Kan innehålla utredning av arbetsförmåga. Planering för 
återgång i arbetet. Läkarintyg. Utredning för möjligheter till 
arbetsanpassning. Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls i 
Heroma. 

Rehabiliteringsutredning på blankett S

OSL 39 
kap § 2
Se 
anmärk
ning

Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Kan innehålla utredning av arbetsförmåga. Planering för 
återgång i arbetet. Läkarintyg. Utredning för möjligheter till 
arbetsanpassning. Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls i 
Diarium HR. 

Begäran om förstadagsintyg S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Arbetsförmågeutredning/bedömning S OSL 39 
kap § 2

Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls i Diarium HR

Behandlingsöverenskommelse S OSL 39 
kap § 2

Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls i Diarium HR

2.3.5.25 Hantera övriga frågor 
(Personalhälsa) Läkarintyg Se 

anm
OSL 39 
kap § 2 I respektive verksamhet Papper Gallras efter 2 år

Se rutin på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens 
intranät.
Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls i register över läkarintyg. 
(se punktnotation 2.1.2.2)

Beställning av företagshälsovård S
OSL 39 
kap § 1-
2

Digitala portal företagshälsovården Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Notering görs i Heroma HälsoSAM.
Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls i Avonova webb.

Intern information om sjuklön S N Hos respektive chef Papper Se anmärkning Blanketten skickas av chef till Löneservice 

2.3.6 Personaladministration (PA)

2.3.6.0 Leda - Styra - Organisera 
(Personaladministration)

2.3.6.1 Beräkna och betala ut lön Beslut om lönetillägg för 65+ förteckning S N K:\UBF\Adm\PERSONAL\Lönetillägg 
65+ Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Beslut om lönetillägg för 65+ S N Pärm hos HR-administratör, 
Olovsholmsgatan 32, plan 5 Papper Gallras vid 

inaktualitet Originalbeslut skickas till Löneservice

Timrapporter/månadsrapport S N Heroma Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Orginialhandling skickas till Löneservice för registrering
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Ledighetsansökningar S N Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Se anmärkning Se dokumenthanteringsplan Löneservice

Internkontroll löner S N K:\Ubf\Adm\Personal\Internkontroll 
löner Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Lägerverksamhet S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet Blankett skickas till Löneservice för registrering 

Reseräkning inrikes och utrikes S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet Blankett skickas till Löneservice för registrering 

Kostavdrag S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet Blankett skickas till Löneservice för registrering 

Körjournal för privat bil S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet Blankett skickas till Löneservice för registrering 

Tjänstemobil, löpande löneavdrag S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

Blanketten heter Beställning, godkännande/avslut tjänstemobil 
löneavdrag. Skickas till Löneservice

Löneavdrag för privata samtal på tjänstetelefon S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet Blankett skickas till Löneservice för registrering 

Rekryteringsbonus förteckning S N K:\Ubf\Adm\Personal\Rekrytering Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Originalbeslut skickas till Löneservice 

2.3.6.2 Hantera personalförsäkring Ansökan om ersättning AFA S N Personalakt hos HR-specialist 
Olovsholmsgatan 32, plan 5 Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet

Samtycke till behandling av hälsouppgifter AFA S N Personalakt hos HR-specialist 
Olovsholmsgatan 32, plan 5 Papper Gallras vid 

inaktualitet Skickas till AFA-försäkring

Samtycke till hävande av sekretess S N Hos respektive chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

2.3.6.25 Hantera övriga frågor 
(Personaladministration) Personalakt S N Närarkiv, Olovsholmsgatan 32, plan 1 Papper Bevaras Se anmärkning

Alla personalhandlingar som ska bevaras ska förvaras i 
personalakt på Olovsholmsgatan. Verksamheten ansvarar för 
att skicka handlingar som ska bevaras, till HR-administratör. Om 
verksamheten upprättar egna akter gallras det av verksamheten 
vid anställningen upphörande. Personalakten levereras till 
Stadsarkivet tidigast 2 år efter att anställningen upphört. De 
personalakter som levereras ska vara i en svit av 
personnummerordning, varför personalakter avslutade olika år 
sorteras ihop om personalomsättningen inte är så stor att en 
årlig avställning fyller en arkivbox.

Personalakt verksamhet S N I respektive verksamhet Papper Gallras vid 
inaktualitet

Orginalhandlingar som ska bevaras ska skickas löpande till HR-
administratör. De kopior som sparas i verksamheten ska gallras 
vid inaktualitet. 

2.3.7 Personalsociala åtgärder

2.3.7.0 Leda - Styra - Organisera 
(Personalsociala åtgärder)
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

2.3.7.1 Genomföra personalsociala 
åtgärder

Förteckning av gratifikanter (minnesgåva)/kommunens 
utmärkelse D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.3.7.25 Hantera övriga frågor 
(Personalsociala åtgärder)

2.3.8 Övriga personalåtgärder

2.3.8.0 Leda - Styra - Organisera (Övriga 
personalåtgärder)

2.3.8.1 Hantera bisysslor Anmälningar av bisyssla S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Beslut om förbud av bisyssla S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Konkurrerande och arbetshindrande bisyssla finns i MBL-
protokollet.  Förtroendeskadlig bisyssla är skriftligt beslut med 
motivering.

2.3.8.2 Hantera disciplinåtgärder enligt AB Beslut om skriftlig varning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt Hanteras enligt AB

2.3.8.25 Hantera övriga frågor (Övriga 
personalåtgärder)

2.3.8.3 Avstängning enligt AB Beslut om avstängning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

2.3.9 Upphörande av anställning

2.3.9.0 Leda - Styra - Organisera 
(Upphörande av anställning)

2.3.9.1 Hantera egen uppsägning Skriftlig uppsägning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

När arbetstagaren själv lämnar in sin uppsägning. Chefen 
skickar in blanketten till Löneservice och kopia till HR-
administratör. 

2.3.9.2 Hantera uppsägning från 
arbetsgivaren Turordningslista, se 2.3.1.2

Förhandlingsprotokoll, se 2.3.1.1

Omplaceringserbjudande, se 2.3.2.5

Underrättelse om uppsägning av personliga skäl S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Varsel om uppsägning av personliga skäl S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Uppsägning p.g.a. personliga skäl S N Personalakt hos HR-specialist, 
Olovsholmsgatan 32, plan 5 Papper Bevaras Se personalakt

Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Underrättelse uppsägning p.g.a. uppnått avgångsåldern S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Varsel uppsägning p.g.a. uppnått avgångsåldern S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Uppsägning p.g.a. uppnått avgångsåldern S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Underrättelse om avsked S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Varsel om avsked S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Besked om avsked S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Besked om att anställning upphör p.g.a. hel 
sjukersättning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 

plan 1 Papper Bevaras Se personalakt

Beslut om avgångsvederlag D N Ciceron avtalsmodul, Personalakt, 
Olovsholmsgatan 32, plan 1 Digitalt, papper Bevaras Se anmärkning Upprättat avtal diarieförs i Ciceron. Leveransfrist Ciceron 5 år. 

Leveransfrist Papper se personalakt.

2.3.9.3 Hantera upphörande av 
tidsbegränsad anställning

Varsel om att tidsbegränsad anställning upphör, se 
2.3.1.2

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör, se 
2.3.1.2

2.3.9.4 Hantera tjänstepension

2.3.9.5 Hantera avtalspension

2.3.9.6 Hantera rätt att fortsätta till 67

2.3.9.7 Hantera dödsfall Blankett avslut av anställning S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt Blankett avslut av anställningen skickas till Löneservice och 

Borås stads Pensionshandläggare underrättas

Checklista vid dödsfall medarbetare S N Hos chef Papper Gallras vid 
inaktualitet Mall finns på intranätet - blankettarkiv. 

2.3.9.25 Hantera övriga frågor (Upphörande 
av anställning) Checklista vid avslut S N Hos chef Papper Gallras vid 

inaktualitet

Utfärdande av tjänstgöringsbetyg S N Personalakt, Olovsholmsgatan 32, 
plan 1 Papper Bevaras Se personalakt Betyg utfärdas av närmaste chef på begäran av medarbetaren. 

Kopia bevaras i personalakten 

2.4 Ekonomi Handlingar i Agresso får förvaras digitalt tills frågan om 
bevarande och gallring har utretts.

2.4.1 Redovisning

2.4.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Redovisning) Månads- och delårsrapportering (budgetuppföljning) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Beslutade priser för fristående huvudmän 
gymnasieskola D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslutade priser för fristående huvudmän 
gymnasiesärskola D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslutade priser för fristående huvudmän 
Vuxenutbildning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om tilldelning av bidrag till fristående huvudman D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om interkommunal ersättning gymnasieskola D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om interkommunal ersättning gymnasiesärskola D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om interkommunal ersättning Vuxenutbildning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om tilläggsbelopp D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut till externa skolor om ersättning för fjärde 
studieår D N Ciceron Digitalat Bevaras 5 år

Kontoplan S N Intranätet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Redovisningsservice äger dokumentet

Attestförteckning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.4.1.1 Fakturera kunder Kundfakturor S N Agresso Digitalt Gallras efter 7 år Redovisningsservice hanterar gallring

Fakturaunderlag, extern fakturering S N Ekonomifunktionen/Arkiv plan 1 Papper Gallras efter 7 år

Fakturaunderlag, intern fakturering S N Ekonomifunktionen/Arkiv plan 1 Papper Gallras efter 7 år

Underlag för makuleringar och krediteringar S N Ekonomifunktionen/Arkiv plan 1 Papper Gallras efter 7 år

Mailväxling vid fakturering från verksamhetssystem S N Agresso Digitalt Gallras efter 7 år Redovisningsservice hanterar gallring

Inbetalningsspecifikation från inkassopartner S N Se anmärkning Papper Gallras efter 7 år Redovisningsservice hanterar dokumentet

Underlag manuella utbetalningar - Förvaltning S N Agresso Digitalt Gallras efter 7 år

Underlag manuella utbetalningar - verksamhet S N I respektive verksamhet Papper Gallras efter 7 år

Bilagor till kundfakturor S N I pärm hos ekonomiadm,
Scannas till Agresso Digitalt, papper Gallras efter 7 år Bilagor som inte är i Agresso

2.4.1.2 Hantera leverantörsfakturor Elektroniska fakturor och underlag S N Agresso Digitalt Gallras efter 7 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Bokföringsordrar S N Agresso Digitalt Gallras efter 7 år

Bokföringsunderlag, övriga löpande bokföringar, 
exempel transtyp S N Ekonomifunktionen Papper Gallras efter 7 år Bilagor som inte är i Agresso

Fakturor gällande interkommunal ersättning S N Agresso Digitalt Gallras efter 7 år

Betalningsföreläggande i original D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Bestridande av fakturor S N Agresso Digitalt Gallras efter 7 år Redovisningsservice hanterar dokumentet

2.4.1.3 Redovisa inkomstskatt och moms Momsdeklarationen till Skatteverket S N Ekonomifunktionen Papper Gallras efter 7 år

2.4.1.4 Bokföra och redovisa Återredovisning reseförskott S N Ekonomifunktionen Papper Gallras efter 7 år

Rekvisitioner för inköp S N Attestanter Papper Gallras vid 
inaktualitet

Bokslutsbilagor exkl årsbokslut S N Ekonomifunktionen Papper Gallras efter 7 år

Handlingar avseende avräkningskonto S N Ekonomifunktionen Papper Gallras efter 2 år

Hantera Internetkassa Redovisning av transaktioner med tillhörande verifikat S N Ekonomifunktionen Digitalt Gallras efter 7 år Underlag för påfyllning+kvitto

Påminnelse (leverantörsfakturor som inte är betalda) S N Ekonomifunktionen Papper Gallras efter 1 år

2.4.1.25 Hantera övriga frågor 
(Redovisning)

2.4.2 Kapitalförvaltning

2.4.2.0 Leda - Styra - Organisera 
(Kapitalförvaltning)

2.4.2.1 Hantera upplåning

2.4.2.2 Hantera utlån

2.4.2.3 Hantera krav och fordringar

2.4.2.4 Hantera kommunal borgen

2.4.2.5 Hantera kontantkassor

2.4.2.6 Hantera kreditkort, Swish och 
övriga betalmedel Redovisning av transaktioner med tillhörande verifikat S N Ekonomifunktionen Papper Gallras efter 7 år Avser betalkort och swisch

2.4.2.25 Hantera övriga frågor 
(Kapitalförvaltning)

2.4.3 Bidragshantering

2.4.3.0 Leda - Styra - Organisera 
(Bidragshantering)
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

2.4.3.1 Hantera statsbidrag Ansökan statsbidrag Ansökan sker digitalt på webbportal utan att handling skapas.

Rekvisitioner statsbidrag S N K:\UBF\Adm\Statsbidrag Skolverket Papper Gallras vid 
inaktualitet

Beslut om statsbidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Redovisning av statsbidrag S N K:\UBF\Adm\Statsbidrag Skolverket Papper Gallras vid 
inaktualitet

2.4.3.2 Hantera EU-bidrag Ansökan och beslut EU-bidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.4.3.2.1 EU-Projekt Projektdokument, utredningar, undersökningar och 
rapporter av större vikt S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Bevaras Se anmärkning 5 år Förvaltningens administration för över digitalt, verksamheterna 

för över på papper. 

Projektdokumentation, arbetsmaterial S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Se anmärkning Gallras vid inaktualitet. Ansvarig administratör följer tidsfrister 
och rapporteringskrav för varje projekt. 

2.4.3.3 Hantera övriga bidrag Beslut om ersättning från Migrationsverket D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Ansökan om ersättning till Migrationsverket Ansökan sker digitalt på webbportal utan att handling skapas.

Bidrag till elever - Elevresor Ansökningar om resebidrag/skolbusskort/taxi S N J:\Ekonomifunktionen Digitalt Gallras efter 4 år

Beslut om anslutningsbidrag, kontantersättning och 
skolskjuts S N I pärm hos ekonomiadm. Papper Gallras efter 4 år

Ansökan och beslut om skolskjuts som blivit 
överklagade S N I  pärm hos ekonomiadm. Papper Bevaras 10 år

Dispensansökningar och beslut i enskilt fall S N I pärm hos ekonomiadm. Papper Bevaras 10 år

Bidrag till elever - 
Inackorderingsbidrag Hantera inackorderingsstöd, inackorderingsansökan S N Ekonomifunktionen/Arkiv plan 1 Papper Gallras efter 4 år

Utbetalningslistor av inackorderingsstöd S N Ekonomifunktionen/Arkiv plan 1 Papper Gallras efter 7 år

Utbetalningslistor av inackorderingsstöd from 200301 S N IST Administration Digitalt Gallras efter 7 år

Utbetalningar APL APL-underlag S N
I respektive verksamhet förrutom 
Bergslenagymnasiet som förvaras hos 
ekonomi

Papper Gallras efter 4 år

Utbetalningslistor av APL S N Ekonomifunktionen/Arkiv plan 1 Papper Gallras efter 7 år

Utbetalningslistor av APL from 200301 S N IST Administration/J:EkonomiGVUF Digitalt Gallras efter 7 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

2.4.3.25 Hantera övriga frågor 
(Bidragshantering)

2.4.4 Stiftelser och fonder

2.4.4.0 Leda - Styra - Organisera (Stiftelser 
och fonder) Beslut om stipendier från skolans lokala fonder S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Beslut om stipendier från kommunens fonder. 
Fördelning per verksamhet S N Ekonomifunktionen/Arkiv plan 1 Papper Bevaras 7 år

Beslut om stipendier från kommunens fonder. 
Fördelning till elev S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 7 år

Redovisning av skolornas lokala fonder och 
kommunens fonder S N Ekonomifunktionen/Arkiv plan 1 Papper Bevaras 7 år

2.4.4.1 Hantera kommunala stiftelser

2.4.4.2 Hantera kommunala fonder

2.4.4.25 Hantera övriga frågor (Stiftelser och 
fonder)

2.5 Inköp

2.5.1 Inköp

2.5.1.0 Leda - Styra - Organisera (Inköp) Protokoll från Upphandlingsdelegationen Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden S N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Avtal, avtalskopior S N J:\Ekonomifunktionen Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Behörigheter till e-handel S N J:\Ekonomifunktionen Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Beställningar S N Agresso Digitalt Gallras efter 2 år

Orderbekräftelser S N Ekonomifunktionen Papper Gallras vid 
inaktualitet Gallras efter avstämning mot faktura

Följesedlar S N Ekonomifunktionen Papper Gallras vid 
inaktualitet Gallras efter avstämning mot faktura

Tilldelningsbeslut avseende egna direktupphandlingar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut att avbryta upphandling D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.5.1.1 Hantera upphandling över 
tröskelvärde Avtal över tröskelvärde D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.5.1.2 Hantera upphandling under 
tröskelvärde Avtal under tröskelvärde D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.5.1.3 Avropa och göra direktinköp Avropa och göra direktinköp över 100 000 kr - 
förvaltning S N Ekonomifunktionen/Direktupp-

handlingsmodul Papper Gallras vid 
inaktualitet
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Avropa och göra direktinköp över 100 000 kr- 
verksamhet S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

2.5.1.4 Reklamera Reklamation och klagomål på leverans S N Webbportal inköpsfunktionen Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.5.1.25 Hantera övriga frågor (Inköp) Avtal av mindre vikt eller rutinmässig karaktär S N Se anmärkning Digitalt, papper Se anmärkning Gallras 5 år efter att avtalet upphört. Pappersorginal förvaras i 
pärm i respektive verksamhet, digitalt i ciceron

2.6 Lokalförsörjning och 
fastighetsunderhåll

2.6.1 Anskaffning

2.6.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Anskaffning)

Framställan till Lokalförsörjningsnmänden om 
ombyggnation D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Framställan till Lokalförsörjningsnmänden om 
förhyrning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Framställan om förstudie D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Hemställan om hyresgästanpassning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.6.1.1 Uppföra eller bygga om lokal eller 
byggnad

2.6.1.2 Inhyra byggnad eller lokal

2.6.1.3 Köpa byggnad eller lokal

2.6.1.25 Hantera övriga frågor (Anskaffning) Uppsägning av lokal D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.6.2 Underhåll

2.6.2.0 Leda - Styra - Organisera 
(Underhåll)

2.6.2.1 Underhålla lokal

2.6.2.2 Lokalvårda Egenkontroll S N I respektive verksamhet Papper Gallras efter 5 år

2.6.2.3 Sköta utemiljöer

2.6.2.25 Hantera övriga frågor (Underhåll)

2.6.4 Intern uthyrning

2.6.4.0 Leda - Styra - Organisera (Intern 
uthyrning)

2.6.4.1 Hyra ut byggnad eller lokal Uthyrning av lokal S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras efter 1 år Uthyrningensverksamheten sköts av Fritids- och 
folkhäsoförvaltningen

2.6.4.2 Säga upp hyresgäst
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

2.6.3.25 Hantera övriga frågor (Intern 
uthyrning)

2.7 Inventariehantering

2.7.1 Inventariehantering

2.7.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Inventariehantering) Inventarieförteckningar D N Regitwise Digitalt Se anmärkning

Inventarier registreras i systemet Regitwise som administreras 
av Lokalförsörjningsförvaltningen. Listor och sammanställningar 
som genereras ur systemet gallras vid inaktualitet

2.7.1.1 Anskaffa inventarier

2.7.1.2 Vårda och underhålla inventarier

2.7.1.3 Avyttra eller kassera inventarier

2.7.1.25 Hantera övriga frågor 
(Inventariehantering)

2.8 Kris och säkerhet

2.8.1 Intern krisledning

2.8.1.0 Leda - Styra - Organisera (Intern 
krisledning)

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen)

D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Planen finns även förvarad i pärmar i krisväska och hos 
nämndsekreterare

Krisplaner för respektive skola S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.8.1.1 Utöva intern krisledning Handlingar av vikt skapade med anledning av 
krisledning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Mall uppstartsmöte förvaltningen S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\Krisplan och mallar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Mall stabsarbetsplan förvaltningen S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\Krisplan och mallar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Mall för lägesgenomgång förvaltningen S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\Krisplan och mallar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Mall krisledningsmöte förvaltningen S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\Krisplan och mallar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Utrustningslista förvaltningen S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\Krisplan och mallar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Dagordning för avvecklingsmöte förvaltningen S N K:\UBF\Adm\Styrning och 
ledning\Krisplan och mallar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

2.8.1.25 Hantera övriga frågor (Intern 
krisledning)

2.8.2 Kris- och säkerhetsarbete

2.8.2.0 Leda - Styra - Organisera (Kris- och 
säkerhetsarbete)

2.8.2.1 Bedriva systematiskt 
riskhanteringsarbete

2.8.2.2 Bedriva systematiskt 
brandskyddsarbete Dokumentation från systematiskt brandskyddsarbete S N I respektive verksamhet, Cadsafe Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet

Egenkkontroll brand S N I respektive verksamhet, Cadsafe Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

2.8.2.3 Hantera skalskydd

2.8.2.4 Hantera brandskydd

2.8.2.5 Hantera personsäkerhet

2.8.2.25 Hantera övriga frågor Utrymningsplan S N I respektive verksamhet, Cadsafe Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.9 Information och marknadsföring

2.9.1 Profilarbete

2.9.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Profilarbete)

2.9.1.1 Hantera grafisk profil och 
varumärke Grafisk profil per verksamhet S N I respektive verksamhet Digitalt Bevaras, se 

anmärkning 10 år

Sparas på respektive skola. Almåsgymnasiet, 
Bäckängsgymnasiet, Sven-Eriksonsgymnasiet, 
Viskastrandsgymnasiet och Borås Yrkeshögskola.

Förs över manuellt till e-arkiv.

2.9.1.2 Hantera profilprodukter Informationsmaterial (katalog/utskick/kurskatalog) S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Informationsmaterial vuxenutbildningen S N Vux arkiv Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

2.9.1.3 Göra marknadsundersökningar Rapport Marknadsundersökning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

2.9.1.25 Hantera övriga frågor (Profilarbete) Fotografier S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Se anmärkning 10 år

Fotografier av skolan eller skolans verksamhet som anses ha 
ett särskilt värde bervaras. Övriga gallras vid inaktualitet

Förs över manuellt till e-arkiv

2.9.2 Informationsförsörjning

2.9.2.0 Leda - Styra - Organisera 
(Informationsförsörjning) Kommunikationsplaner S N K:\UBF\Adm\HR-

funktionen\Kommunikation Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.9.2.1 Publicera på extern webb Information publicerad på förvaltningens och nämndens 
webbsida boras.se S N Sitevision Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Kommunstyrelsen ansvarar för Borås interna och externa 
webbplatser och bevarandet hanteras i deras 
dokumenthanteringsplan.

Information publicerad på webbsida 
gymnasievalsjuharad.se S N Wordpress, Antagningsenheten Digitalt Se anmärkning

Förvaltningen utreder möjlighet att hantera ögonblicksbilder i 
november varje år på samma sätt som sker för webbsidor 
publicerade på boras.se 

Programväljaren D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Information publicerad på Gymnasieskolornas 
webbsida Gymnasiewebben, borasgymnasier.se S N Wordpress, 

I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.9.2.2 Publicera på intern webb Information publicerad på förvaltningens intranätsida S N Sitevision Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Kommunstyrelsen ansvarar för Borås interna och externa 
webbplatser och bevarandet hanteras i deras 
dokumenthanteringsplan.

2.9.2.3 Publicera på sociala medier Inlägg i social medier S N Respektive sociala media Digitalt Se anmärkning

Inlägg av mindre vikt gallras vid inaktualitet. Inlägg som är 
felaktigt eller bedöms som mindre passande gallras direkt av 
reskeptive informationsasvarig. Övrigt bevaras. Uttag ur sociala 
medier behöver utredas för staden centralt. 

2.9.2.4 Hantera releaser och 
presskontakter Pressmeddelande S N K:\UBF\Adm\HR-

funktionen\Kommunikation Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.9.2.5 Hantera broschyrer Informationsskrifter, affischer och broschyrer S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Bevaras 10 år

2.9.2.6 Annonsera Annonser med information om  verksamheten S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.9.2.7 Hantera eget periodiskt tryck

2.9.2.25 Hantera övriga frågor 
(Informationsförsörjning) Power Point presentationer S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

3.5 Utbildning

3.5.0 Ledning

3.5.0.1

Leda - Styra - Organisera 
Gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och vuxenutbildning 
(verksamhetsledning)

Antagningsorganisation för gymnasie- och 
gymnasiesärskolan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Ansökan om tilläggsbelopp för elev vid fristående 
gymnasieskola D OSL 23 

kap. 2§ Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om läsårstider D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Bildningsstaden Borås Strategi D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om ersättare för gymnasiechef och 
vuxenutbildningschef som delegat D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Uppdragsbeskrivning verksamhetschef S N J:\Ledningsgrupp 
GVUF\Uppdragsbeskrivningar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Uppdragsbeskrivning chef stödfunktioner S N J:\Ledningsgrupp 
GVUF\Uppdragsbeskrivningar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Serviceöverenskommelse S N Förvaltningens intranätsida Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Rutin avstängningar S N
K:\Ubf\Adm\Styrning och 
ledning\Förvaltningscontroller\Avstäng
ningar

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Handlingsplan Drogpolicy, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen S N Förvaltningens intranätsida Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Handlingsplan Hot och våld S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Handlingsplan Hedersrelaterat våld S N Förvaltningens intranätsida Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Huvudmannens plan för Introduktionsprogram 2020 S N
J:\Ubf Ledning\C-styrdokument\B-
Interna dokument\Plan för 
Introduktionsprogram

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Rutiner och blankett för anmälan till huvudman. Rutiner 
för gymnasieskolans, gymnasiesärskolans och 
vuxenutbildningens arbete för likabehandling och mot 
diskriminering och kränkande behandling

S N J:\Ubf Ledning\C-styrdokument\B-
Interna dokument\Likabehandling Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Stödmaterial, nyanlända elevers studier S N
J:\Ubf Ledning\C-styrdokument\B-
Interna dokument\Stödmaterial 
nyanlända elever

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Rutin - Skolgång för placerade elever S N
J:\Ubf Ledning\C-styrdokument\B-
Interna dokument\Stödmaterial 
placerade elever

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Rutin prövning S N J:\Ubf Ledning\C-styrdokument\B-
Interna dokument\Riktlinjer prövning Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Rutin samverkan mellan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Barn och unga

S N J:\Ubf Ledning\C-Styrdokument\B-
Interna dokument D Gallras vid 

inaktualitet

Riktlinjer för utlandsstudier D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

3.5.0.1.1 Överlägga och besluta Mötesanteckningar Förvaltningens ledningsgrupp S N
J:\Ledningsgrupp GVUF\A-
Ledningsgruppens möten och 
konferenser

Digitalt Gallras efter 2 år

Beslutslogg förvaltningens ledningsgrupp S N
J:\Ledningsgrupp GVUF\A-
Ledningsgruppens möten och 
konferenser

Digitalt Gallras efter 5 år

Ledningsgruppens informationsbrev S N
J:\Ledningsgrupp GVUF\A-
Ledningsgruppens möten och 
konferenser\Informationsbrev

Digitalt Gallras efter 2 år

Mötesanteckningar Kvalitetsdialog med förvaltningens 
skolor S N J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\

L- Kvalitetsdialog Digitalt Bevaras, se 
anmärkning 5 år Förs över manuellt till e-arkiv

Mötesanteckningar Kvalitetsdialog med fristående 
gymnasieskolor D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Informationsmöte fristående gymnasieskolor S N J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\M- 
Fristående gymnasieskolor Digitalt Gallras efter 5 år

3.5.0.1.2 Planera och följa upp verksamhet Månadsuppföljning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Innehåll  Kvalitetsdialog S N J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\L- 
Kvalitetsdialog Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

3.5.0.1.3 Utveckla verksamhet Utvecklingsplan verksamhet S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Innehåll Ledningskonferens S N J:\Ubf Ledning\Ledningskonferenser Digitalt Gallras efter 2 år

Innehåll Gemensamma utvecklingsområden S N
J:\Ledningsgrupp 
GVUF\Gemensamma 
utvecklingsområden

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Innehåll Skolledarforum S N J:\UBF Ledning\Skolledarforum Digitalt Gallras efter 2 år

Innehåll Förvaltningsövergripande uppdrag S N
J:\Ubf Ledning\C-styrdokument\
B-Interna dokument\
Förvaltningsuppdrag

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Innehåll Bedömningsinstrument S N J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\F-
Kunskapsbank-Lokal statistik Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

3.5.0.1.4 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsrapport D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Underlag till kvalitetsrapport S N J:\Ubf Ledning\Uppföljning\
Kvalitetsbedömning Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Underlag till kvalitetsbedömning S N J:\Ubf Ledning\Uppföljning Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Kvalitetsbedömning verkamhet S N J:\Ubf Ledning\B-Uppföljning\G-
Kvalitetsbedömning Digitalt Gallras efter 10 

år

Kvalitesbedömning skolenhet S N J:\Ubf Ledning\B-Uppföljning\G-
Kvalitetsbedömning Digitalt Gallras efter 10 

år

Skolklimatundersökning S N
J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\F-
Kunskapsbank-Lokal 
statistik\Skolklimat

Digitalt Gallras efter 5 år

Lokal statistik, Skolklimat S N J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\F-
Kunskapsbank-Lokal statistik Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Lokal statistik, Nationella prov S N J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\F-
Kunskapsbank-Lokal statistik Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Lokal statistik, Betygsprognoser S N J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\F-
Kunskapsbank-Lokal statistik Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Lokal statistik, Betygsstatistik S N J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\F-
Kunskapsbank-Lokal statistik Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Lokal statistik, Bedömningsinstrument S N J:\Ubf Ledning\E-Uppföljning\F-
Kunskapsbank-Lokal statistik Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Riktlinjer Programråd D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

3.5.1 Gemensam skolverksamhet

3.5.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Gemensam skolverksamhet)

3.5.1.1 Hantera skolplikt, intagning och 
placering

3.5.1.2 Hantera skolskjutsar Ansökan och beslut om skolskjuts S N J:\Ekonomifunktionen,
I pärm hos ekonomiadministratör Digitalt, papper Gallras efter 5 år

Ansökan och beslut om skolskjuts som blivit 
överklagade S N I pärm hos ekonomiadministratör Papper Gallras efter 3 år

Handlingar rörande buss/ skolkort S N I pärm hos ekonomiadministratör Papper Se anmärkning Gallras 2 år efter att eleven avslutat utbildning i gymnasieskolan

Dispensansökningar och beslut i enskilt fall S N I pärm hos ekonomiadministratör Papper Gallras efter 4 år

3.5.1.3 Hantera ordning och 
disciplinåtgärder Beslut om avstängning av elev (förvaltningschef) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Originalbeslut skickas per post hem till myndig elev alternativt 

vårdnadshavare. 
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Beslut om avstängning av elev (rektor) D N Prorenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Rektors beslut med tillhörande bilaga skickas till myndig elev 
alternativt vårdnadshavare. Kopior av beslutet skickas till 
förvaltningensom underlag för beslut av förvaltningschef. 

Bilaga till beslut om avstängning (förvaltningschef) D OSL 
23:2

Ciceron, 
I respektive verksamhet Digitalt, papper Se anmärkning 5 år Ciceronhandling bevaras. Handling i verksamheten gallras vid 

inaktualitet

Inhämtande av yttrande i samband med avstängning S
Se 
anmärk
ning

ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Yttrande från elev. Skriftlig dokumentation, kan vara sekretess 
OSL 23:2, OSL 23:5

Utredning angående trygghet och studiero S
Se 
anmärk
ning

ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8 Utredning gällande diciplinära åtgärder OSL 23:2, OSL 23:5. 

Beslut om skriftlig varning S N ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8 Skriftlig dokumentation. 

Polisanmälan S
Se 
anmärk
ning

I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Polisanmälan förvaras hos ansvarig myndighet och begärs 
därför ut där och omfattas av den myndighetens sekretess.

3.5.1.4 Hantera läromedel

3.5.1.5 Tillhandahålla skolbibliotek Biblioteksutvecklingsplan S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Bibliotekskort S N Selfpoint Digitalt Gallras vid 
inaktualitet E-tjänst

Biblioteksprogram D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Dokumentet ägs av Kulturnämnden

Riktlinjer för Borås Stads biblioteksverksamhet på 
gymnasieskolor och vuxenutbildningen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

3.5.1.6 Tillhandahålla skolmåltider Registrering av livsmedelsanläggning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Kontrollrapport från Miljöförvaltningen efter inspektion D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut från Miljö- och konsumentnämnden om 
inklassning och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Specialkost S N Selfpoint Digitalt Gallras vid 
inaktualitet E-tjänst

Caferedovisning S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras efter 7 år

Egenkontroll S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras efter 3 år

Matsedel S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras efter 2 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Protokoll från matråd S N I respektive verksamhet Papper Gallras vid 
inaktualitet

Statistik antal portioner S N I respektive verksamhet Papper Gallras vid 
inaktualitet

3.5.1.7 Tillhandahålla SYV Vägledningssamtal S N Hos respektive SYV Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

3.5.1.8 Tillhandahålla elevhälsa

Handlingar exporteras årligen ur Prorenata det år eleven fyller 
21 år, om eleven inte är aktiv. Då sker leverans vid nästa 
tillfälle. Samma leveransfrist gäller för motsvarande 
pappersburna handlingar.

OBS! Minnesanteckningar för rektor och syv i ProRenata gallras 
senast vid samma tillfälle.

ProRenata uppfyller lagens krav, OSL 5 kap, gällande 
registrering av sekretesshandlingar.

3.5.1.8.1 Övergripande dokumentation Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Patientsäkerhetsberättelse D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Tillbudsrapport för elev S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 

3.5.1.8

Elevhälsoplan S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Åtgärdsprogram -Beslut S N ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Rutinbeskrivningar S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Riktlinjer särskilt stöd S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

Minnesanteckningar i ProRenata för rektor och syv S OSL 23 
kap § 2 Prorenata Digitalt

Gallras. Se 
anmärkning 
3.5.1.8

3.5.1.8.2 Elevhälsans medicinska insats Skolhälsovårdsjournaler S
Se 
anmärk
ning

ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning

Offentlighets-och sekretesslag (2009:400)  25 kap.HSFL-FS 
2016:40, Patientdatalagen2008:355, arkivlagen1990:782, SKL 
hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler 
(https://skr.se/download/18.4aa1dc1e1653a5317a0246d1/1534
429453776/09044.pdf) Äldre akter i pappersform finns i 
skolornas närarkiv och överförs löpande till stadsarkivet. 
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Minnesanteckningar för skolsköterska vid pågående 
ärende eller utredning för enskild elev eller klass S OSL 23 

kap § 2 Prorenata Digitalt Se anmärkning

Minnesanteckningar är ett stöd i eget arbete med ett pågående 
ärende eller utredning och är inte en del av elevs journal. 
Det som gallras vid varje tillfälle är minnesanteckningar äldre än 
6 månader. Systemansvarig lägger ett anslag med en varning 
om att gallring kommer genomföras senast en vecka innan 
gallring sker.

Gallras 2 ggr/år, i slutet av juni och i slutet av december

Analoga journaler som inkommer från annan vårdgivare S
Se 
anmärk
ning

Prorenata Papper Se anmärkning     

Skannas till ProRenata. Den analoga journalen destrueras enligt 
Borås Stads rutin för destruering av seketessbelagda 
handlingar. Offentlighets-och sekretesslag (2009:400)  25 kap 
HSFL-FS 2016:40, Patientdatalagen2008:355, 
arkivlagen1990:782, SKL hantering av barn- och 
skolhälsovårdsjournaler        

Metodstöd S N Finns på J: gemensamta för samtliga 
skolor i Borås stad. Digitalt Gallras efter 10 

år

Sparas i 10 år pga att man ska kunna hänvisa till gällande 
metodstöd vid viss tidpunkt i en ev fråga eller misstanke om ett 
ev fel.

Överlåtelse MLA (Medicinskt ledningsansvar) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Rapportering av elev med skyddad identitet från 
skolsköterska till MLA (Medicinskt ledningsansvar)

Se 
anm

Se 
anmärk
ning

Låst arkivskåp hos MLA . Efter augusti 
2021 digitalt i Prorenata.

Fr o m augusti 
2021 digitalt i 
Prorenata 
Papper för de 
som anmäts 
före augusti 
2021

Gallras efter 10 
år 

Rutin finns i EMIs (elevhälsans medicinska insats) metodstöd, 
Offentlighets-och sekretesslag (2009:400)  25 kap HSFL-FS 
2016:40, Patientdatalagen2008:355, arkivlagen1990:782, SKL 
hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler 

Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Rapportering av elev med skyddad identitet upphör från 
skolsköterska till MLA (Medicinskt ledningsansvar)

Se 
anm

Se 
anmärk
ning

Sedan augusti 2021 digitalt i 
Prorenata. Endast MLA behörig till 
mappen.                                           
Låst arkivskåp hos MLA 

Fr o m augusti 
2021 digitalt i 
Prorenata.  
Papper för de 
som anmälts 
före augusti 
2021

Gallras efter 10 
år 

Rutin finns i EMIs (elevhälsans medicinska insats) metodstöd 
Offentlighets-och sekretesslag (2009:400)  25 kap HSFL-FS 
2016:40, Patientdatalagen2008:355, arkivlagen1990:782, SKL 
hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler

Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Medgivanden för att skicka efter journal från annan 
vårdgivare (annan skola) S N ProRenata Se anmärkning Se anmärkning

Efter påskrift av vårdnadshavare eller elev skannas 
medgivandet in i elevens medicinska akt i ProRenata där den 
sparas. Originalet gallras därefter. 

Medgivanden för att skicka efter journal från annan 
vårdgivare (annan vårdgivare ex. vårdcentral, BUP) S N ProRenata Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet
Papper skannas in i medicinska elevakten i ProRenata där den 
sparas och orginalet gallras därefter.
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Generella direktiv om läkemedelsbehandling 
skolsköterska S N Låst arkivskåp hos MLA Plan 5 Papper

Gallras 10 år 
efter att generella 
direktiv upphört 
att gälla

Socialstyrelesens föreskrifter och allmänna råd om ordination 
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård. HSLF-FS 
2017:37 Listan fastställs av skolläkare på 
Grundskoleförvaltningen. Generella direktiv förnyas varje år 
samt vid byte av skolsköterska/ skolläkare.

Avvikelsehantering S
Se 
anmärk
ning

Från och med augusti 2021 i 
Prorenata. Avvikelser före augusti 
2021 i närarkiv hos MLA 

Papper Gallras efter 10 
år

Rutin för avvikelserapportering  finns i EMIs (elevhälsans 
medicinska insats) metodstöd  på J: Offentlighets-och 
sekretesslag (2009:400)  25 kap HSFL-FS 2016:40, 
Patientdatalagen2008:355, arkivlagen1990:782, SKL hantering 
av barn- och skolhälsovårdsjournaler 

3.5.1.8.3 Elevhälsans psykologiska insats Psykologutredning S

OSL 23 
kap § 2, 
17 Kap 
4 §

ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Underlag för kategorisering resursfördelningsmodell 
(RFM)

Se 
anm

OSL 23 
kap § 2, 
17 Kap 
4 §

USB-minne i psykologernas närarkiv
(se anmärkning) Digitalt Gallras efter 5 år

Underlagen kommer under 2022 att flyttas över till J:.
Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Överlåtelse PLA (Psykologiskt ledningsansvar) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Inkomna handlingar S

OSL 23 
kap § 2, 
17 Kap 
4 §

ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Pappersoriginal förstörs efter skanning till ProRenata. Äldre 
handlingar (2017 och tidigare) finns på papper och förs löpande 
över till arkivet.

Psykologjournaler S OSL 23 
kap § 2, ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 

3.5.1.8

Psykologjournaler - testinstrument S OSL 17 
Kap 4 § ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 

3.5.1.8

Pappersoriginal förstörs efter skanning till ProRenata. Äldre 
handlingar(2017 och tidigare) finns på papper och förs löpande 
över till arkivet.

3.5.1.8.4 Elevhälsans psykosociala insats Anmälan till socialtjänsten S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 

3.5.1.8

Skolsocial utredning S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 

3.5.1.8

Kuratorsanteckningar (ej vux) S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Se anmärkning

Kurotarsanteckningar som en del av en utredning eller ett 
ärende förs antingen in i utredningen eller ärendet eller läggs 
som bilagor därtill.
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Minnesanteckning för kurator vid pågående ärende eller 
utredning för enskild elev eller klass (ej vux) S OSL 23 

kap § 2 Prorenata Digitalt Se anmärkning

Minnesanteckningar är ett stöd i eget arbete med ett pågående 
ärende eller utredning och är inte en del av elevs journal. 
Det som gallras vid varje tillfälle är minnesanteckningar äldre än 
6 månader. Systemansvarig lägger ett anslag med en varning 
om att gallring kommer genomföras senast en vecka innan 
gallring sker.

Gallras 2 ggr/år, i slutet av juni och i slutet av december

Kuratorsanteckningar, vuxenutbildningen Se 
anm

OSL 
23:5 Hos kurator vuxenutbildningen Papper Gallras vid 

inaktualitet

Kurotarsanteckningar som en del av en utredning eller ett 
ärende förs antingen in i utredningen eller ärendet eller läggs 
som bilagor därtill. Övriga kuratorsanteckningar gallras vid 
inaktualitet. 

Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Inskrivningssamtal med elev med skyddad identitet Se 
anm

OSL 23 
kap § 2 Arkivskåp hos Kurator Papper Gallras vid 

inaktualitet
Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Utredning vid frånvaro S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Gallras efter 10 

år

3.5.1.8.5 Elevhälsans specialpedagogiska 
insats Specialpedagogsik utredning S N ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 

3.5.1.8

Sammanfattande utredning elev i behov av särskilt stöd S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 

3.5.1.8

Specialpedagoganteckningar S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Se anmärkning

Anteckningar som en del av en utredning eller ett ärende förs 
antingen in i utredningen eller ärendet eller läggs om bilagor 
därtill. Övriga anteckningar gallras vid inaktualitet.

Specialpedagoganteckningar vuxenutbildningen S OSL 23 
kap § 5 I pärm hos specialpedagog Papper Gallras vid 

inaktualitet

Telefonanteckning S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Se anmärkning

Anteckningar som en del av en utredning eller ett ärende förs 
antingen in i utredningen eller ärendet eller läggs om bilagor 
därtill. Övriga anteckningar gallras vid inaktualitet.

Beslut om åtgärdsprogram särskilt stöd S N ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8
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ng
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Arkivmedium/
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Lev.-frist Anmärkningar

Utvärdering om åtgärdsprogram S N ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Avsluta åtgärdsprogram S N ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Inkomna handlingar S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 

3.5.1.8 Pappersorginal förstörs efter skanning

Pedagogisk bedömning särskola S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 

3.5.1.8

Beslut inte utarbeta åtgärdsprogram S N ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Beslut om anpassad studiegång S N ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Möte med elev S
Se 
anmärk
ning

ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Stark sekretess avser möten dokumenterade i 
specialpedagaogmappen, OSL 23 kap § 2. Möten i elevakt ej 
sekretess.

Elevkonferensprotokoll S N ProRenata Digitalt Bevaras Se anmärkning 
3.5.1.8

Rektors beslut om svenska som andraspråk - underlag S N ProRenata Digitalt Gallras efter 5 år

Överlämning vid övergångar S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Se anmärkning Pappersorginal förstörs efter skanning. Digitalt gallras i 

samband med överföring till e-arkiv Se 3.5.1.8

Överlämning från annan kommun/friskola S OSL 23 
kap § 2 ProRenata Digitalt Se anmärkning Pappersorginal förstörs efter skanning. Digitalt dokument gallras 

i samband med överföring till e-arkiv Se 3.5.1.8

3.5.1.9 Vidta åtgärder mot kränkande 
behandling Anmälan om kränkande behandling se 

anm
OSL 23 
kap § 2 Se anmärkning Digitalt, Papper Bevaras

För gymnasieskolan Prorenata, för vuxenutbildningen i Vux-
arkiv.

Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls för gymnasieskolan i 
Prorenata och för vuxenutbildningen då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2).

Utredning kränkande behandling se 
anm

OSL 23 
kap § 2 Se anmärkning Digitalt Bevaras Se anmärkning 

För gymnasieskolan Prorenata, leveransfrist se 3.5.1.8. För 
vuxenutbildningen i Vux-arkiv, leveransfrist 10 år.

Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls för gymnasieskolan i 
Prorenata och för vuxenutbildningen då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Beslut kränkande behandling S N Se anmärkning Digitalt Bevaras Se anmärkning För gymnasieskolan Prorenata, leveransfrist se 3.5.1.8. För 
vuxenutbildningen i Vux-arkiv, leveransfrist 10 år.

Plan kränkande behandling S N Se anmärkning Digitalt Bevaras Se anmärkning För gymnasieskolan Prorenata, leveransfrist se 3.5.1.8. För 
vuxenutbildningen i Vux-arkiv, leveransfrist 10 år.

3.5.1.10 Hantera stipendier och fonder Stipendieprotokoll (beslut) S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Stipendie fördelning efter beslut i Protokoll S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år
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Stipendiefondsansökningar, beviljade S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Stipendiefondsansökningar, ej beviljade S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Handlingar rörande donationer S N I respektive verksamhet Papper Se anmärkning 10 år

Handlingar som antingen anses ha ett långsiktigt värde för 
verksamheten, är nödvändiga för att förvalta donationerna eller 
är av intresse för framtida forskning bevaras. Övriga handlingar  
gallras vid inaktuallitet med undantag för eventuella 
räkenskaper som gallras först efter 10 år.

Förteckning över stipendieansökande S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

3.5.1.25 Hantera övriga frågor (Gemensam 
skolverksamhet)

3.5.6 Gymnasieskola

3.5.6.0 Leda - Styra - Organisera Beslut från Skolverket och Skolinspektionen D
Se 
anmärk
ning

Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Dokument från skolinspektionen kan vara sekretess. OSL 23 
kap 2§

Yttranden till Skolverket och Skolinspektionen D
Se 
anmärk
ning

Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Dokument från skolinspektionen kan vara sekretess OSL 23 kap 
2§

Likabehandlingsplan S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Begäran om överklagande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Avtal/överenskommelse om försäljning av 
undervisningsinsatser. S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet

Avtal särskilt stöd till elever inom AST-verksamheten 
(autismspekratillstånd) D N Ciceron Digitalt Bevaras

Avtal särskilt stöd till elever inom AST-verksamheten 
(autismspekratillstånd) med skyddad identitet

Se 
anm

OSL 21 
kap 3 § 
3a §

I pärm hos Antagningsenheten Papper Gallras efter 5 år Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Avtal/kontrakt avseende saluvärdig produktion S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Saluvärdig produktion är ex. elevarbeten som säljs.

3.5.6.1 Driva gymnasium Elevkort (information om elev och foto samt 
adressuppgift till  vårdnadshavare) S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 5 år

Uppgifter om vårdnadshavare försvinner när elev blir myndig

Hyresavtal för elevdator S N Selfpoint Digitalt Se anmärkning Gallras 1 år efter att elev avslutat sina studier

GDPR samtyckesblankett S N Selfpoint Digitalt Se anmärkning Gallras 1 år efter att elev avslutat sina studier

Ordningsregler S N I respektive verksamhet Digitalt Bevaras Papper 10 år

Rutin kring elever med skyddad identitet S N

J:\Ubf Ledning\A-Dokument och 
rutiner\Interna dokument\Aktuella 
dokument och rutiner\Skyddade 
personuppgifter

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Dokumentet ägs av Borås Stad
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Lev.-frist Anmärkningar

Dokumentation kring elever med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap 3 § 
3a §

I respektive verksamhet Papper Gallras vid 
inaktualitet

Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Prövning, anmälan S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

Frånvarorapport S N IST Administration Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Ledighetsansökan för elev S N IST Administration Digitalt, papper Se anmärkning

Gallras vid inaktualitet, dock tidigast då elev slutat på skolan.
GyF 12:2 Ledighet 2 §: Rektorn får bevilja en elev ledighet från 
skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre 
omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat 
skolarbete av rektorn.

Mötesanteckningar från ämneskonferens, 
arbetslagskonferens eller liknande S N I respektive verksamhet Digitalt Se anmärkning Papper 10 år

Gallras efter 2 år under förutsättning att de inte innehåller 
information av betydande värde för verksamheten i ett 
långsiktigt perspektiv.

Kursutvärderingar S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Beslut om antalet undervisningstimmar för kurs, 
gymnasiearbete, examensarbete på fjärde tekniskt år, 
särskolearbete samt om fördelning av 
undervisningstiden över läsåren. GyF 4:22, FTe 2:5

S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

Beslut Redovisa hur eleven fått sin garanterade 
undervisningstid. GyF 4:22, FTe 2:5 S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Bevaras Papper 5 år

Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
programfördjupning. GyF 4:6 S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
individuellt val. GyF 4:7 S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet

3.5.6.1.1 Antagning och placering
(Gymnasieantagningen) Ansökningshandlingar S N

Extens, 
I pärm hos Antagninsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 

Digitalt, papper Gallras efter 5 år 

Majoriteten av ansökningarna görs digitalt av den sökande. 
Möjligheten finns även att göra ansökan via pappersblankett 
och då registreras ansökan av Antagningsenheten i Extens. 
Gallring sker varje höst. Till ansökningshandlingar hör även 
exempelvis betyg. 

Flyttanmälan S N Se anmärkning Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Flyttanmälan görs via digitalt webbformulär som skickas in via 
mail. 

Ansökningshandlingar fri kvot Se 
anm

Se 
anmärk
ning

I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Gallras efter 5 år
Kan innehålla sektretessbelagda uppgifter OSL 23 kap 2§
Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Beslut fri kvot S N
I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Bevaras 10 år

Ansökningshandlingar dispens engelska S N
I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Gallras efter 5 år
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Lev.-frist Anmärkningar

Beslut dispens engelska S N
I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Bevaras 10 år

Kvittenser av ansökningar S N
I pärm hos 
SYV/Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Gallras efter 5 år
I det fall eleven går på skola i Sjuhärad ska kvittensen lämnas 
till/förvaras hos respektive skola och då gäller respektive 
huvudmans dokumenthanteringsplan. 

Personnummerlistor S N Närarkiv Olovsholmsgatan 32 plan 1 Papper Bevaras 5 år Listorna amäls till nämnden och är bilagor till delegationsbeslut. 

Svar på antagningsbesked S N

Extens, 
I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Digitalt, papper Gallras efter 5 år 

Majoriteten av svaren görs digitalt av den sökande. Möjligheten 
finns även att svara via svarskort på papper. I det fallet 
registreras svaret av Antagningsenheten i Extens och 
svarskorten via papper sparas i 5 år. 

Yttrande från Borås angående sökande till kommun 
utanför samverkansområdet S N

I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Gallras efter 5 år Om elev anfört särskilda skäl för förstahandsmottagande ingår 
dessa. 

Beslut om mottagande till Borås för sökande från 
kommun utanför samverkansområdet S N

I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Bevaras 5 år Om elev anfört särskilda skäl för förstahandsmottagande ingår 
dessa. 

Yttrande från övriga kommuner inom 
samverkansområdet angående sökande till kommun 
utanför samverkansområdet

S N I pärm hos Antagningsenheten Papper Gallras vid 
inaktualitet

Om elev anfört särskilda skäl för förstahandsmottagande ingår 
dessa. 

Beslut om mottagande till övriga kommuner inom 
samverkansområdet för sökande från kommun utanför 
samverkansområdet 

S N I pärm hos Antagningsenheten Papper Gallras vid 
inaktualitet

Om elev anfört särskilda skäl för förstahandsmottagande ingår 
dessa. 

Överklagandehandlingar S N
I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Bevaras 10 år

Statistik, antagning efter program för preliminär-, slutlig- 
och reservantagning S N

J\Antagningsenheten/Antagning 
Sjuhärad/Statistik, 
I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Register och listor som används för sortering och 
kontroll S N J:\Antagningsenheten/Antagning 

Sjuhärad Digitalt Gallras efter 1 år

Tidsplan och informationsbrev S N J:\Antagningsenheten/Antagning 
Sjuhärad Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Rutiner för antagning S N J:\Antagningsenheten/Antagning 
Sjuhärad/Rutiner och lathundar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Registerutdrag för elever som tagits bort ur Extens S N
I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Gallras efter 5 år
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Besked om preliminär- slutlig- reservantagning från 
andra antagningskanslier S N

I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Gallras efter 5 år

Resultat antagnings-och färdighetsprov S N J:\Antagningsenheten/Antagning 
Sjuhärad Digitalt Gallras efter 1 år Resultatet registreras i Extens i ansökningshandlingen och 

sparas då i 5 år. 

Antagningsorganisation för huvudmän som 
Antagningsenheten administrerar antagning för S N I pärm hos Antagningsenheten Papper Gallras efter 10 

år 

Antagningslistor med beslut om behörighet/obehörighet S N
J:\Antagningsenheten/Antagning 
Sjuhärad, pärm hos 
Antagningsenheten

Digitalt, papper Gallras efter 1 år

Reservlistor vid överlämning av reservantagning till 
skolor S N

J:\Antagningsenheten/Antagning 
Sjuhärad, pärm hos 
Antagningsenheten

Digitalt, papper Gallras efter 1 år

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

S N
I pärm hos 
Antagningsenheten/närarkiv 
Olovsholmsgatan 32 plan 1

Papper Gallras efter 5 år

Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning S N I pärm hos Antagningsenheten Papper Gallras vid 
inaktualitet 

Ansökan om interkommunal ersättning för 
utlandsstudier D N Ciceron Digitalt, papper Bevaras 5 år Original gallras efter registrering i Ciceron

Meddelande till sökande om interkommunal ersättning 
för utlandsstudier D N Ciceron Digitalt, papper Bevaras 5 år Original gallras efter registrering i Ciceron

Svarskort från sökande på meddelande om 
interkommunal ersättning för utlandsstudier D N Ciceron Digitalt, papper Bevaras 5 år Original gallras efter registrering i Ciceron

Meddelande till svenska skolan i utlandet om beviljad 
interkommunal ersättning S N J:\Antagningsenheten/Antagning 

Borås/Utland år 2 Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

Dokumentation kring elever med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap 3 § 
3a §

I pärm hos Antagningsenheten Papper Gallras efter 5 år Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

3.5.6.1.2 Schema och klass/grupplistor Elevschema S N IST Administration Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Lärarschema S N IST Administration Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Klasslistor S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år

Undervisningsgruppslistor S N IST Administration Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Klasschema, salschema, kursschema S N IST Administration Digitalt Gallras vid 
inaktualitet
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3.5.6.1.3 Betyg och intyg Betygskatalog per undervisningsgrupp S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Examens- och studiebevis S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år
Studiebevis utfärdas då eleven inte uppfyller kraven för 
gymnasieexamen. Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses 
över, varför den ska finnas kvar i it-systemet

Gymnasieintyg S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år

Utfärdas efter avslutad utbildning vid introduktionsprogram. Av 
intyget ska samtliga elevernas betyg framgå. Möjligheterna till 
uttag ur it-systemet ska ses över, varför den ska finnas kvar i it-
systemet

Nytt slutbetyg från grundskolan S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år

En elev som genom studier på ett på ett introduktionsprogram 
fått ett betyg i ett ämne i grundskolan har rätt att få ett nytt 
slutbetyg från grundskolan. Rektorn i gymnasieskolan ska 
utfärda det nya slutbetyget. GyF 8:11. Möjligheterna till uttag ur 
it-systemet ska ses över, varför den ska finnas kvar i it-systemet

Utdrag ut betygskatalog S N IST Administration Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Prövning, betyg S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Skriftlig bedömning S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år
En elev som inom ramen för ett introduktionsprogram läst 
grundskoleämnen utan att få godkänt betyg ska få en skriftlig 
bedömning av sin kunskapsutveckling i varje sådant ämne

3.5.6.1.4 Byte av studieväg och avbrott Beslut Antagning senare start S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

Beslut Utskrivning efter 30 dagar frånvaro S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 5 år

Utdrag ut betygskatalog för elev som avbryter sina 
studier eller byter skola S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Skriftligt omdöme i ej avslutade kurser för elev som 
avbryter sina studier eller byter skola S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet

Avbrottsanmälan S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Sammanställning elev som avbryter utbildning på 
introduktionsprogram S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Elev som avbryter utbildning på introduktionsprogram och inte 
fullföljer enligt samordnad individuell plan (SIP) eller övergår till 
ett nationellt program ska få en sammanställning av vilka delar 
av utbildningen eleven har fullföljt jämfört med sin individuella 
studieplan (ISP).  GyF 8:22.

Beslut byte av studieväg S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet
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3.5.6.1.5 Beslut gällande elevs skolgång Individuella studieplaner S N IST Administration Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Beslut fördelning i högre årskurs S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

Rektors beslut om fördelning av elever av fördelning i åk 2 och 
3. Framgår i betyget när elev slutar skolan

Beslut förlängd undervisning S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Beslut Individuellt anpassat program S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Beslut Reducerat program S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Beslut Utökat program S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Beslut Återantagning till fjärde tekniskt år. FTe 5:7 S N I respektive verksamhet Papper Gallras vid 
inaktualitet

Beslut om svenska som andraspråk S N I respektive verksamhet Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

3.5.6.1.6 Modersmål Modersmålsanmälan och avanmälan S N Selfpoint Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Anmälan och beslut i samma dokument. Rektorn i 
gymnasieskolan beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 
Förordning (2012:402). Skolan informerar Centrum för 
flerspråkigt lärande (CFL). Avanmälan görs också digitalt. Även 
här informeras CFL.

Studie- och yrkesvägledning på modersmål, Ansökan S N I respektive verksamhet Digitalt Bevaras Papper 10 år Studiehandledning GyF 9:9. Ansökan sänds till Centrum för 
flerspråkigt lärande (CFL).

Studie- och yrkesvägledning på modersmål, Besked S N I respektive verksamhet Digitalt Bevaras Papper 10 år
Studiehandledning GyF 9:9. Centrum för flerspråkigt lärande 
(CFL) översänder besked om ansökan beviljats till angiven 
kontaktperson.

3.5.6.1.7 Prov, tester och pedagogisk 
utveckling Elevers svar på skriftliga prov S N I respektive verksamhet Papper Gallras vid 

inaktualitet

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 
samt för nationella slutprov för sf S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Nationella prov i samtliga ämnen utom svenska, 
svenska som andraspråk och sfi S N I respektive verksamhet Papper Gallras efter 5 år

Sammanställning av resultet för nationella prov i 
svenska, svenska som andraspråk samt för nationella 
slutprov för sfi

S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år

Sammanställning av resultet för nationella prov i 
samtliga ämnen utom svenska, svenska som 
andraspråk och sfi

S N IST Administration Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Papper
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Tester, diagnoser S N I respektive verksamhet Digitalt,
Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Gymnasiearbete S N I respektive verksamhet Papper Se anmärkning 10 år

Bevaras. Bevarandet avser endast den skriftliga rapport som 
eleverna upprättar i samband med gymnasiearbetet. Övriga 
handlingar gallras vid inaktualitet. Rapporten bevaras därmed 
för samtliga elever vid de program där den är obligatorisk.

Dokument utvecklingssamtal S N Hos respektive mentor Digitalt,
Papper

Gallras vid 
inaktualitet

3.5.6.1.8 Elevsamverkan Miljöråd (Grön flagg) S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Mötesanteckningar elevråd S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Samråd med elever S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

3.5.6.2 Driva gymnasial lärlingsutbildning / 
APL Riskbedömning S N I respektive verksamhet Papper Gallras efter 5 år 

APL-Lärling, utbildningskontrakt S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

APL-Skolförlagd utbildning avtal med företag S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år

Förteckning över representanter i programråd S N I respektive verksamhet Papper Gallras vid 
inaktualitet

Mötesanteckningar från Programråd S N I respektive verksamhet Papper Bevaras 10 år 

Arbetsskador - elever D N I respektive verksamhet Digitalt Bevaras Papper 10 år Skade- och tillbudsanmälan. Anmälan skickas till 
försäkringskassan. 

Besluta om arbetsplatsförlagt lärande, APL, på 
högskoleförberedande program och i vilken omfattning. S N I respektive verksamhet Papper Gallras vid 

inaktualitet

Arbetsplatsförlagt lärande, APL – omfattning på 
yrkesprogram. GyF 4:12 S N I respektive verksamhet Papper Gallras vid 

inaktualitet

3.5.6.3 Driva gymnasiesärskola

3.5.6.3.0 Leda - Styra - Organisera (Driva 
gymnasiesärskola) Beslut från Skolverket och Skolinspektionen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Yttranden till Skolverket och Skolinspektionen D
OSL 
23kap 
2§

Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Kontrollrapport från Miljöförvaltningen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Likabehandlingsplan S N Pärm hos administrationen Papper Gallras vid 
inaktualitet 

Beslut från Miljö- och konsumentnämnden om 
inklassning och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Begäran om överklagande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Rutiner för antagning S N Hos respektive rektor Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Hyresavtal för elevdator S N Pärm på skolan hos skolassistent Papper Se anmärkning Gallras 1 år efter att elev avslutat sina studier

GDPR samtyckesblankett S N Pärm på skolan hos skolassistent Papper Se anmärkning Gallras 1 år efter att elev avslutat sina studier

3.5.6.3.3 Betyg och intyg Betygskatalog per undervisningsgrupp S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Gymnasiesärskolebevis S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Utdrag ut betygskatalog S N IST Administration Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Prövning, betyg S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Gymnasiesärskolebevis S N IST Administration Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

3.5.6.3.4 Byte av studieväg och avbrott Studierapport vid byte av skola S N IST Administration Digitalt, papper Gallras efter 5 år

Beslut: Mottagande av elev till utbildning i 
gymnasiesärskolan SL 19:29 S N Elevakt/pärm hos rektor Papper Bevaras 10 år

Beslut: Mottagande av elev från annan kommun till 
utbildning i gymnasiesärskolan. SL 19:36, 39, 40 a S N Förvaras hos SYV Papper Bevaras 10 år

Beslut: Yttrande från hemkommun SL 19:41 S N Förvaras hos SYV Papper Bevaras 10 år

Beslut: Antagning till åk 1. SL 18:12 GyF 7:13 S N Förvaras hos SYV Papper Bevaras 10 år

Beslut Utskrivning, 30 dagar frånvaro S N Prorenata Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Utdrag ut betygskatalog för elev som avbryter sina 
studier eller byter skola S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år Vid byte av skola, Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses 

över, varför den ska finnas kvar i it-systemet

Skriftligt omdöme för elev som avbryter sina studier 
eller byter skola S N Förvaras hos SYV Papper Bevaras Papper 10 år Skriftligt omdöme i ej avslutade kurser.

Avbrottsanmälan S N IST Administration Digitalt Bevaras Papper 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Sammanställning elev som avbryter utbildning S N Prorenata Digitalt, papper Bevaras papper 10 år

Elev som avbryter utbildning på introduktionsprogram inte 
fullföljer enligt SIP eller övergår till ett nationellt program ska få 
en sammanställning av vilka delar av utbildningen eleven har 
fullföljt jämfört med sin ISP.

Beslut Byte av studieväg S N Prorenata Digitalt, papper Se anmärkning Gallras när ändring gjorts i verksamhetssystem

3.5.6.25 Hantera övriga frågor 
(Gymnasieskola) Nyckelkvittenser S N I respektive verksamhet Papper Gallras vid 

inaktualitet

Elev- och föräldrainformation - Allmän info till elever och 
vårdnadshavare S N Google drive Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet Viss information skickas via post

Handelingar rörande Studieresor, skolresor, 
lägerskolor, friluftsdagar S N I respektive verksamhet Digitalt Gallras vid 

inaktualitet Tex medgivade från vårdnadshavare kring deltagande

3.5.7 Kommunal vuxenutbildning

3.5.7.0 Leda - Styra - Organisera 
(Kommunal vuxenutbildning) Beslut från Skolverket och Skolinspektionen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Yttrande till Skolverket och Skolinspektionen D
OSL 
23kap 2 
§

Ciceron Digitalt Bevaras 5 år 

Ansökningar Statsbidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut Statsbidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Ansökningar ekonomiskt bidrag (EU, 
Regionutvecklingsnämnd mm) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Kopia av beslut sparas tillsammans med projektdokumentation 

(utifrån respektive projekts regler)

Beslut ekonomiskt bidrag (EU, 
Regionutvecklingsnämnd mm) D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Överklagan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Avtal om försäljning av uppdragsutbildning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Upphandling externa utbildningsleverantörer D

OSL 19 
kap 3 § 
OSL 31 
kap 16 
§

Ciceron Digitalt Se anmärkning 5 år
Orginalhandlingar hanteras av Kommunstyrelsens 
Koncerninköp och hanteras i deras Dokumenthanteringsplan. 
Kopior i verksamheten gallras vid inaktualitetet. 

Sida 44



Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Avtal externa utbildingsleverantörer D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Finns även hos upphandling

Uppföljning av extern utbildningsleverantör D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Upprättas utifrån löpande dokumentation varje årsskifte

Beslut ledningsgrupp S N
 J:/Ubf Uk Vux 
Ledningsgrupp/Protokoll och 
dagordningar

Digitalt Bevaras Papper 5 år Beslut sammanställs årligen och förs över till Vux arkiv

Likabehandlingsplan S N SharePoint/Intranät Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Utvecklingsplan, vuxenutbildningen D N Ciceron Papper Bevaras 5 år

Utvecklingsplan, skolenhet S N Hos respektive rektor Papper Gallras efter 5 år

Kursplan för ej nationella kurser S N Vux arkiv Papper Bevaras 5 år Orienteringskurser och liknande

Utredningar och undersökningar av större vikt D N Ciceron Papper Bevaras 5 år

Utredningar och undersökningar av rutinartad karaktär S N Hos respektive handläggare Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Kursutvärderingar, mindre enkäter mm.

Samverkansavtal, andra myndigheter mm. D N Ciceron Digitalt, papper Bevaras 5 år T.ex. Arbetsförmedling, Boråsregionen 

Protokoll från organ för elevinflytande S N Google och SharePoint Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Kursråd, elevforum mm. 

Inkomna enkätsvar S OSL 24 
kap 8 § 

I respektive enkätverktyg: Esmaker, 
results.dk, pingpong Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut från Myndigheten för Yrkeshögskolan S N Se anmärkning Se anmärkning Se anmärkning
Beslut från myndigheten meddelas digitalt på webbportal utan 
att handling skapas.Notering om fattat beslut biläggs ansökan i 
Ciceron.

Ledningsgruppsbeslut Yrkeshögskola D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Överförs till Ciceron en gång per halvår

Kvalitetsgranskningar Yrkeshögskola D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

3.5.7.1 Bedriva grundläggande 
vuxenutbildning Anmälningar/Ansökningshandlingar S N Alvis Digitalt Se anmärkning Gallring görs av Gotit. Tidigast 2 år efter att eleven avslutat sina 

studier

Anteckningar vid antagning S N Alvis Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Gäller upplysningar i särskilda anteckningsrutor i Alvis. 
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Ansökan för elev med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap
3-3a §

I låst dokumentskåp hos kurator
I låst dokumentskåp hos administratör 
(max 3 veckor) Papper Gallras vid 

inaktualitet

Ansökan sker på papper som lämnas till administratör, kopia 
lämnas till kurator. Kurator lämnar till IT-handledare ett alias 
samt en mailadress till eleven som inte kan kopplas till 
identiteten för skapande av konto i PingPong. Administratör 
registrerar eleven i Alvis som ”skyddad”. Endast ett fåtal kan se 
korrekta uppgifter i Alvis. Pappersansökan gallras sedan ur vid 
inaktualitet.

Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Tjänsteanteckning gällande elev med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap
3-3a §

I låst dokumentskåp hos administratör 
(max 3 veckor) Papper Gallras vid 

inaktualitet
Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Elevens ISP- individuella studieplan (bilagor, 
studiebakgrund) S N Alvis Digitalt Se anmärkning Individuell studieplan gallras efter att eleven varit inaktiv i 5 år

Grupplistor, kurslistor S N Alvis Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet

Nivåtester- educate S N Alvis Digitalt Se anmärkning Gallras efter 3 år för att eleven inte skall behöva kallas på test 
flera gånger under pågående utbildning

Utskickslogg/e-post och sms S N Alvis Digitalt Se anmärkning Utskickslogg/e-post och sms gallras när eleven varit inaktiv i 5 
år

Förfrågan och beslut om interkommunala ersättningar S N Vux arkiv Papper Gallras efter 5 år

Anmälningsblankett för personer med tillfälligt 
personnummer S N Alvis Digitalt Se anmärkning Pappersorginal förstörs efter registrering I Alvis

Ledighetsansökan S N Alvis Digitalt, papper Se anmärkning
Rektor beslutar om ledighet. Pappersorginal gallras efter beslut 
och dokumentation i Alvis. Handling i Alvis gallras vid 
inaktualitet.

Antagningslistor över antagna elever S N Vux administration Papper Gallras vid 
inaktualitet

Listor över mottagna elever S N Vux administration Papper Gallras vid 
inaktualitet

Betygskatalog per kurs S N Alvis, 
Vux arkiv Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Betygskatalogerna skrivs ut på papper och undertecknas av 
betygssättande lärare. Sorteras årsvis efter kurs. Möjligheterna 
till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den ska finnas kvar i 
it-systemet

Anmälningar till prövning S N Vux administration Papper Gallras vid 
inaktualitet När prövningen är genomförd gallras alla anmälningar 
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Prövningsresultat/Betygskatalog över prövning S N Vux arkiv Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år
Betyg efter prövning sparas tillsammans med anmälan och 
kvittens Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, 
varför den ska finnas kvar i it-systemet

Intyg (ej läst hela kursen) S N Alvis Digitalt Bevaras Se anmärkning

Uppgifterna finns i kurskatalogen där metoder för överföring till 
stadsarkivet ses över. Den som genomgått en kurs i kommunal 
vuxenutbildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på 
annat sätt än genom betyg ska få ett intyg. Skollagen 20 kap, 34 
§ Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Närvaro/frånvarouppgifter S N Alvis Digitalt Gallras efter 2 år

Elevuppgifter: Skriftliga diagnoser, tester och prov, 
elevlösningar S N Hos respektve lärare Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet

3.5.7.2 Bedriva gymnasial vuxenutbildning Anmälningar/Ansökningshandlingar S N Alvis Digitalt Se anmärkning Gallring görs av Gotit. Tidigast 2 år efter att eleven avslutat sina 
studier

Anteckningar vid antagning S N Alvis Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Gäller upplysningar i särskilda anteckningsrutor i Alvis. 

Ansökan för elev med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap
3-3a §

I låst dokumentskåp hos kurator
I låst dokumentskåp hos administratör 
(max 3 veckor) Papper Gallras vid 

inaktualitet

Ansökan sker på papper som lämnas till administratör, kopia 
lämnas till kurator. Kurator lämnar till IT-handledare ett alias 
samt en mailadress till eleven som inte kan kopplas till 
identiteten för skapande av konto i PingPong. Administratör 
registrerar eleven i Alvis som ”skyddad”. Endast ett fåtal kan se 
korrekta uppgifter i Alvis. Pappersansökan gallras sedan ur vid 
inaktualitet.

Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Tjänsteanteckning gällande elev med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap
3-3a §

I låst dokumentskåp hos kurator, 
Alias i Alvis Papper Gallras vid 

inaktualitet
Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Elevens ISP- individuella studieplan (bilagor, 
studiebakgrund) S N Alvis Digitalt Se anmärkning Individuell studieplan gallras efter att eleven varit inaktiv i 5 år

Grupplistor, kurslistor S N Alvis Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Utdrag ur Alvis

Nivåtester- educate S N Alvis Digitalt Se anmärkning Sparas under 3 år för att eleven inte skall behöva kallas på test 
flera gånger under pågående utbildning
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Utskickslogg/e-post och sms S N Alvis Digitalt Se anmärkning Utskickslogg/e-post och sms gallras när eleven varit inaktiv i 5 
år

Förfrågan och beslut om interkommunala ersättningar S N Vux Arkiv Papper Gallras efter 5 år

Anmälningsblankett för personer med tillfälligt 
personnummer S N Alvis Papper Gallras vid 

inaktualitet Pappersorginal förstörs efter registrering i Alvis

Ledighetsansökan S N Hos rektor Papper Gallras vid 
inaktualitet Rektor beslutar om ledighet. 

Antagningslistor över antagna elever S N Vux Administration Papper Gallras vid 
inaktualitet Gallras efter kontroll

Listor över mottagna elever S N Vux Administration Papper Gallras vid 
inaktualitet Gallras efter kontroll

Betygskatalog per kurs S N Alvis,
Vux Arkiv Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Betygskatalogerna skrivs ut på papper och undertecknas av 
betygssättande lärare. Sorteras årsvis efter kurs. Möjligheterna 
till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den ska finnas kvar i 
it-systemet

Prövningsresultat/Betygskatalog över prövning S N Vux arkiv Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år
Betyg efter prövning sparas tillsammans med anmälan och 
kvittens Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, 
varför den ska finnas kvar i it-systemet

Intyg (ej läst hela kursen) S N Alvis Digitalt Bevaras Papper Se anmärkning

Uppgifterna finns i kurskatalogen där metoder för överföring till 
stadsarkivet ses över.Den som genomgått en kurs i kommunal 
vuxenutbildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på 
annat sätt än genom betyg ska få ett intyg. Skollagen 20 kap, 34 
§ Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Avtal om arbetsplatförlagt lärarande S N Hos respektive rektor, lärare alt. VO-
college Papper Gallras efter 2 år Avtal mellan skola, arbetsplats och elev

Närvaro/frånvarouppgifter S N Alvis Digitalt Gallras efter 3 år 

Elevuppgifter: Skriftliga diagnoser, tester och prov, 
elevlösningar S N Hos respektive lärare Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet

Nationella prov i samtliga ämnen utom svenska, 
svenska som andraspråk och sfi S

Se 
anmärk
ning

Vux arkiv Papper Gallras efter 5 år Fram till att provet genomförs OSL 17 kap 4 §

Nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och 
sfi S

Se 
anmärk
ning

Vux arkiv Papper Bevaras 5 år Fram till att provet genomförs OSL 17 kap 4 §

Sammanställning av resultat från nationella prov i 
svenska, svenska som andraspråk och SFI S N Vux Arkiv Papper Bevaras 5 år Förvaras tillsammans med resp. nationella prov.
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Sammanställning av resultet för nationella prov i 
samtliga ämnen utom svenska, svenska som 
andraspråk och sfi

S N Vux Arkiv Papper Gallras efter 5 år Förvaras tillsammans med resp. nationella prov.

Högskoleförberedande examen S N Alvis Digitalt Bevaras 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Slutbetyg S N Alvis Digitalt Bevaras 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Yrkesexamen S N Alvis Digitalt Bevaras 10 år Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

3.5.7.3 Bedriva SFI-utbildning "svenska för 
invandrare" Ansökningshandlingar S N Alvis Digitalt, papper Gallras efter 2 år

Majoriteten av ansökningarna görs digitalt av den sökande. 
Möjligheten finns även att göra ansökan via pappersblankett 
och då registreras ansökan av administratör i Alvis. 

Anteckningar vid antagning S N Alvis Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Gäller upplysningar i särskilda anteckningsrutor i Alvis. 

Elevens ISP- individuella studieplan (bilagor, 
studiebakgrund) S N Alvis Digitalt Gallras efter 5 år Individuell studieplan gallras efter att eleven varit inaktiv i 5 år

Ansökan för elev med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap
3-3a §

I låst dokumentskåp hos kurator
I låst dokumentskåp hos administratör 
(max 3 veckor)

Alias i Alvis

Papper Gallras vid 
inaktualitet

Ansökan sker på papper som lämnas till administratör, kopia 
lämnas till kurator. Kurator lämnar till IT-handledare ett alias 
samt en mailadress till eleven som inte kan kopplas till 
identiteten för skapande av konto i PingPong. Administratör 
registrerar eleven i Alvis som ”skyddad”. Endast ett fåtal kan se 
korrekta uppgifter i Alvis. Pappersansökan gallras sedan ur vid 
inaktualitet.

Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Tjänsteanteckning gällande elev med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap
3-3a §

I låst dokumentskåp hos kurator, 
Alias i Alvis Papper Gallras vid 

inaktualitet
Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Grupplistor, kurslistor S N Alvis Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Utdrag ur Alvis

Utskickslogg/e-post och sms S N Alvis Digitalt Gallras efter 5 år Utskickslogg/e-post och sms gallras när eleven varit inaktiv i 5 
år

Elevens ISP- individuella studieplan (bilagor, 
studiebakgrund) S N Alvis Digitalt Se anmärkning Individuell studieplan gallras efter att eleven varit inaktiv i 5 år

Förfrågan och beslut om interkommunala ersättningar S N Vux arkiv Papper Gallras efter 5 år

Elevuppgifter: Skriftliga diagnoser, tester och prov, 
elevlösningar S N Hos respektive lärare Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Prövningsresultat/Betygskatalog över prövning S N Vux arkiv Papper Bevaras 10 år Betyg efter prövning sparas tillsammans med anmälan och 
kvittens

Närvarostatistik för elever vid SFI S N Alvis Digitalt Gallras efter 5 år Kan ligga till grund för utbetalning genom t.ex. socialtjänsten

Nationella slutprov för sfi S
Se 
anmärk
ning

Vux Arkiv Papper Bevaras 5 år Fram till att provet genomförs OSL 17 kap 4 §

Sammanställning av resultet för nationella slutprov för 
sfi S N Vux Arkiv Digitalt Bevaras Papper 5 år

Betygskatalog per kurs S N Alvis, 
Vux arkiv Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Betygskatalogerna skrivs ut på papper och undertecknas av 
betygssättande lärare. Sorteras årsvis efter kurs. Möjligheterna 
till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den ska finnas kvar i 
it-systemet

Ledighetsansökan S N Hos respektive rektor Papper Gallras vid 
inaktualitet Rektor beslutar om ledighet. 

3.5.7.25 Hantera övriga frågor (Kommunal 
vuxenutbildning)

Protokoll eller mötesanteckningar olika lärarlag, 
personalgruppen inom vuxenutbildningen S N Google drive, Teams, SharePoint Digitalt Se anmärkning

Gallras efter 2 år under förutsättning att de inte innehåller 
information av betydande värde för verksamheten i ett 
långsiktigt perspektiv

Förfrågan och beslut om interkommunala ersättningar S
Se 
anmärk
ning

Vux arkiv Papper Bevaras 5 år Underlaget kan omfattas av OSL 23 kap 5 §

Kurskatalog - Elevhistorik är kopplat till kurskatalogen i 
form av uppgifter om elevs geomförda kurser, 
studieavbrott mm

S N Alvis Digitalt Bevaras Se anmärkning Möjligheterna till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den 
ska finnas kvar i it-systemet

Projektdokumentation, slutrapport och övergripande 
projektdokumentation S N Vux Arkiv Digitalt, papper Bevaras Se anmärkning

5 år efter att projektet avslutas. Avser handlingar inom projektet 
som har stor betydelse för att förstå projektets innehåll, resultat 
och betydelse för verksamheten.

Projektdokumentation, av mindre vikt S N Vux arkiv Digitalt, papper Se anmärkning

Gallras vid inaktualitet. Tidrapporter, närvarolistor, fakturor, 
underlag till upphandlingar, beräkningsunderlag till budget, 
inbjudningar och minnesanteckningar med mera ska sparas för 
en eventuell revision, vid avklarad revision gallras de. Lokal 
projektansvarig ansvarar för att allt underlag sorteras i pärmar 
månadsvis. 

Kursplaner, lokala S N Vux Arkiv Digitalt, papper Bevaras Papper 5 år Kursblad som innehåller mål och syfte för utbildningen

Betygskriterier, lokalt utarbetade S N Vux Arkiv Digitalt, papper Bevaras Papper 5 år Betygskriterier kopplade till t.ex. kurser inom YH samt 
origenteringskurser

Läromedel, egenproducerat. S N Lärplattform alt. hos respektive 
pedagog Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

I den mån kompendier, foton, videoinspelningar eller 
multimediapresentationer produceras på skolan för att 
användas i undervisningen.
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Schema, lärar-, kurs S N Alvis Digitalt Gallras efter 3 år Gallring görs av Gotit tidigast 3 år efter avslutad kurs 

Handlingar rörande samtycke enl. 
dataskyddsförordningen S N I pärm hos respektive handläggare Papper Gallras vid 

inaktualitet
Samtycken bör vara tidsbegränsade och gallras tidigast efter att 
eleven avslutat sina studier.

Avtal om lån av utrustning (t.ex. dator) S N I pärm hos It-personal Papper Gallras vid 
inaktualitet Gallras efter att teknisk utrustning är återlämnad

Nyckelkvittenser S N I pärm hos vaktmästare papper Gallras vid 
inaktualitet Gallras efter att nyckel är återlämnad

Utredning och beslut om att studierna ska upphöra (SL 
20:9) D OSL 23 

kap 5 § Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Utredningen kan omfattas av OSL 23:5 för uppgifter i 
elevvårdande verksamhet

Utredning och beslut om att på nytt bereda elev 
utbildning (SL 20:9) D OSL 23 

kap 5 § Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Utredningen kan omfattas av OSL 23:5 för uppgifter i 
elevvårdande verksamhet

Intyg och/eller yttrande till CSN inför CSN:s beslut Se 
anm

OSL 23 
kap 5 § I pärm hos kurator Papper Gallras vid 

inaktualitet
Registrering enligt OSL 5 kap uppfylls då register över 
handlingar förs (se punktnotation 2.1.2.2). 

Kuratorsanteckningar Se punktnotation 3.5.1.8.4

Specialpedagoganteckningar Se punktnotation 3.5.1.8.5

3.5.8 Komvux som särskild utbildning 
för vuxna

3.5.8.0 Leda - Styra - Organisera (Komvux 
som Särskild utbildning för vuxna)

3.5.8.1
Bedriva komvux som särskild 
utbildning för vuxna på 
grundläggande nivå

Anmälningar/Ansökningshandlingar S N Alvis, 
I pärm hos admin Digitalt, papper Se anmärkning

Majoriteten av ansökningarna görs på papper av den sökande 
och registreras i Alvis av administratör. Pappersblanketter 
gallras samtidigt som det gallras i Alvis tidigast 2 år efter 
avslutade studier

Anteckningar vid antagning S N Alvis Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Gäller upplysningar i särskilda anteckningsrutor i Alvis. 

Elevens ISP- individuella studieplan (bilagor, 
studiebakgrund) S N Alvis Digitalt Se anmärkning Individuell studieplan gallras efter att eleven varit inaktiv i 5 år
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Grupplistor, kurslistor S N Alvis Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Utdrag ur Alvis

Avtal om Interkommunal ersättning S N Vux Arkiv Papper Gallras efter 5 år

Elevuppgifter: Skriftliga diagnoser, tester och prov, 
elevlösningar S N Hos respektive lärare Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet

Betygskatalog per kurs S N Alvis, 
Vux arkiv Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Betygskatalogerna skrivs ut på papper och undertecknas av 
betygssättande lärare. Sorteras årsvis efter kurs. Möjligheterna 
till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den ska finnas kvar i 
it-systemet

Intyg (ej läst hela kursen) S N Alvis Digitalt Bevaras Papper Se anmärkning

Uppgifterna finns i kurskatalogen där metoder för överföring till 
stadsarkivet ses över. Den som genomgått en kurs i kommunal 
vuxenutbildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på 
annat sätt än genom betyg ska få ett intyg. Skollagen 20 kap, 34 
§. Intyget skannas in i Alvis. Möjligheterna till uttag ur it-
systemet ska ses över, varför den ska finnas kvar i it-systemet

3.5.8.2 Bedriva särskild utbildning för 
vuxna på gymnasial nivå

3.5.8.25 Hantera övriga frågor (Särskild 
utbildning för vuxna)

3.5.9 Särskilda utbildningsformer

3.5.9.0 Leda - Styra - Organisera 
(Särskilda utbildningsformer)

3.5.9.1 Hantera bidrag till internationell 
skolgång

3.5.9.2 Hantera bidrag till SFI vid 
folkhögskola Faktura och fakturaunderlag från folkhögskolor S N Vux arkiv Papper Gallras efter

10 år

3.5.9.3
Hantera undervisning för elever 
som vistats på sjukhus eller i 
hemmet

3.5.9.4 Hantering av annat sätt att fullgöra 
skolplikt

3.5.9.25 Hantera övriga frågor (Särskilda 
utbildningsformer)

3.5.9.5 Bedriva yrkeshögskola Anmälningar/Ansökningshandlingar S N Alvis Digitalt Se anmärkning Gallring görs av Gotit. Tidigast 2 år efter att eleven avslutat sina 
studier

Anteckningar vid antagning S N Alvis Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Gäller upplysningar i särskilda anteckningsrutor i Alvis. 
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Utskickslogg/e-post och sms S N Alvis Digitalt Se anmärkning Utskickslogg/e-post och sms gallras 5 år efter att den 
studerande varit inaktiv

Ansökan för studerande med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap
3-3a §

I låst dokumentskåp hos kurator
I låst dokumentskåp hos administratör 
(max 3 veckor)

Alias i Alvis

Papper Gallras vid 
inaktualitet

Ansökan sker på papper som lämnas till administratör, kopia 
lämnas till kurator. Kurator lämnar till IT-handledare ett alias 
samt en mailadress till eleven som inte kan kopplas till 
identiteten för skapande av konto i PingPong. Administratör 
registrerar eleven i Alvis som ”skyddad”. Endast ett fåtal kan se 
korrekta uppgifter i Alvis. Pappersansökan gallras sedan ur vid 
inaktualitet.

Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Tjänsteanteckning gällande elev med skyddad identitet Se 
anm

OSL 21 
kap
3-3a §

I låst dokumentskåp hos kurator, 
Alias i Alvis Papper Gallras vid 

inaktualitet
Registrering enligt OSL 5 kap. uppfylls då register över 
handlingarna förs (se punktnotation 2.1.2.2)

Kurslöp/utbildningsplan S N Hos respektive utbildningsledare, 
Google drive Digitalt, papper Bevaras Papper 5 år 

Kursplan för respektive kurs S N Hos respektive utbildningsledare, 
k:\ Digitalt, papper Bevaras Papper 5 år 

Studerandeuppgifter: Skriftliga diagnoser, tester och 
studerandelösningar S N Hos respektive utbildningsledare Digitalt, papper Gallras vid 

inaktualitet

Studerandesamtal och samtycke S N Hos respektive utbildningsledare, 
Google drive Papper Se anmärkning Gallras 2 år efter avslutad utbildning

Studieuppehåll/avbrott/anstöd - blanketter S N I pärm hos administration på 
Fabriksgatan 12 Papper Gallras efter 2 år

Kursutvärderingar S N Hos respektive utbildningsledare, 
Google drive Digitalt Gallras efter 5 år Kursutvärderingar är viktiga vid en revision av respektive 

utbildning 

Avtal om LIA- lärande i arbete S N Hos respektive utbildningsledare Papper Gallras efter 2 år Avtal mellan skola, arbetsplats och studerande

Studieomdömen från LIA - Lärande i arbete S N Hos respektive utbildningsledare Papper Gallras vid 
inaktualitet

Betygskatalog per kurs S N Alvis, 
Vux arkiv Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år

Betygskatalogerna skrivs ut på papper och undertecknas av 
betygssättande lärare. Sorteras årsvis efter kurs. Möjligheterna 
till uttag ur it-systemet ska ses över, varför den ska finnas kvar i 
it-systemet

Utbildningsbevis S N
I låst dokumentskåp Fabriksgatan 12 
samt på "mina sidor" hos 
Yrkeshögskolemyndigheten

Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år Yrkeshögskolans utbildningsbevis finns inte i något IT-system, 
varför det hanteras på papper

Examensbevis S N
I låst dokumentskåp Fabriksgatan 12 
samt på "mina sidor" hos 
Yrkeshögskolemyndigheten

Digitalt, papper Bevaras Papper 10 år Yrkeshögskolans examensbevis finns inte i något IT-system, 
varför det hanteras på papper
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regi
streri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

Examensarbete S N Hos respektive utbildningsledare Digitalt, papper Gallras efter 5 år 

Ledighetsansökan S N Hos respektive utbildningsledare Papper Gallras vid 
inaktualitet Rektor beslutar om ledighet. 

3.5.12 Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Statistik S N K\:UBF/Adm/Kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA) Digitalt Gallras vid 

inaktualitet

Metodhandbok S N
K:\UBF/Adm/Kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA)/Metodhandbok 
Borås

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Mötesanteckningar S N K:\UBF/Adm/Kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA)/KAA-möten Digitalt Gallras vid 

inaktualitet 

Informationsbrev till elever som fått studiebevis S N
K:\UBF/Adm/Kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA)/Metodhandbok 
Borås

Digitalt, papper Gallras vid 
inaktualitet Papper skickas till elev

Aktivitetsansvar S N J:\Ubf Ledning\C-styrdokument\B-
Interna dokument\Aktivitetsansvar Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
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Systembeskrivning

It-system Beskrivning Användare
Agresso Borås Stads ekonomisystem. Här hanteras alla slags fakturor. Här finns också rapportverktyg 

för att följa upp ekonomin. Handlingar i Agresso får föravaras digitalt tills frågan om bevarande 
och gallring har utretts.

Ekonomiadministrationen i förvaltningens verksamheter

Alvis System för att administrera elevuppgifter vid Vuxenutbildningen Systemansvarig, administratörer, lärare, skolledare och externa 
anordnare

Ciceron System för diarium och ärendehantering Nämndsekreterare och handläggare

Extens System för att administrera antagning till gymnasieskolan Samordare, systemansvariga, administratörer

Heroma Kommunens gemensamma personal- löneadministrationssystem. HR- och lönesystem med 
schema- och bemanningshantering, samt e-rekrytering. Handlingar i Heroma får förvaras 
digitalt tills frågaon om bevarande och gallring har utretts.

Personalfunktion

Infracontrol Verksamhetssystem för synpunktshantering Nämndsekreterare, förvaltningscontroller och skolledare

IST Administration System för att administrera elevuppgifter Samordnare, rektorer, pedagoger och systemansvarig

KIA System för anmälan och hantering av arbetsskador och tillbud HR-funktionen, gymnasiechefer, rektorer och intendenter

Prorenata Verksamhetssystem för elevhälsan Rektorer och elevhälsopersonal

Selfpoint System för e-tjänster Vårdnadshavare, elever och skolpersonal

Stratsys Ett webbaserat verktyg som används för att underlätta och förenkla planerings- och 
uppföljningsprocessen i Borås Stad.

Förvaltningsadministration

SiteVision Program för att skapa webbsidor externt och internt Informationsansvariga

Unikum Borås Stads lärplattform Personal 
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§ 100 Dnr GVUN 2020-00126 1.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gallring av handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse enligt bilagt beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare 
gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.  

Sammanfattning av ärendet 
I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna 
handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I detta 
gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana handlingar 
av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver hållas ordnade 
eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte uppfattas som allmänna 
handlingar, såsom cookies, temporära filer och skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i 
sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-miljö. Detta 
gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse.  
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Gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................... 1 

Tillfällig eller liten betydelse? .................................................................................. 2 
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Inledning 
För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 
fastställt av den egna nämnden. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring 
av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i 
gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 
Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 
den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de 
handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 
snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 
tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  
innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att 
därefter åtföljas av kapitel som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 
en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 
samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 
enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 
verksamheten.  
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Tillfällig eller liten betydelse? 
Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta 
gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 
verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som 
regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta 
inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 
allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och 
skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde och inte dess form som är 
avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra 
ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 
sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 
Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 
betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 
innan gallring kan ske.  
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Allmänt förekommande handlingar  
Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade 
framställningar, förfrågningar och 
meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär 

Vid inaktualitet 
 
 

 Förfrågningar om kontaktuppgifter, 
blanketter, mötestider, allmän 
information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar: 
 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar: 
 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna synpunkter av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 
föranleder en åtgärd av betydelse. Då 
ska synpunkterna hanteras på annat 
sätt, till exempel i förvaltningens 
diarium.  
 

Den som hanterar den aktuella 
handlingen. 

Handlingar som har inkommit för 
kännedom 

Vid inaktualitet 
 

Förutsatt att handlingarna inte har 
föranlett någon åtgärd och att de även i 
övrigt har liten betydelse för 
verksamheten. 
 Vissa cirkulär, inbjudningar, 

nyhetsbrev, PM, mötes- 
anteckningar och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar: 
 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar: 
 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna handlingar som inte 
berör myndighetens 
verksamhetsområde, eller som 
är meningslösa eller 
obegripliga och eventuella svar 
på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den 
allmänna serviceskyldigheten enligt 6 
och 20 §§ förvaltningslagen (2017:900), 
om möjligt ges sådan hjälp att han eller 
hon kan ta till vara sina intressen. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar: 
 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar: 
Var och en ansvarar för att gallra. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kopior och dubbletter som inte 
har någon funktion då det finns 
arkivexemplar hos myndigheten 
med samma innehåll 

Vid inaktualitet 
 
 

 Kopior på nämndprotokoll. 
 Exemplar av tryckta 

verksamhetsberättelser. 
 Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 
likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 
publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar i icke-autentiserad form 
och som har ersatts av senare 
inkomna autentiserade handlingar 
 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling 
som ersatts av undertecknat exemplar i 
de fall sådana formkrav finns.  

Den som hanterar den aktuella 
handlingen. 

Handlingar som endast 
framställts för överföring, 
utlämnande, eller spridning av 
handlingar 

Vid inaktualitet 
 

 Kopia av en skrivelse som skickats 
till den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian. 

Inkomna filer som inte kan 
öppnas 

Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas 
om detta och uppmanas att skicka filen 
i ett standardformat. 

Den som tagit emot filen. 

Felaktiga uppgifter i register 
vilka tillkommit genom skrivfel, 
räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar. 

Register, liggare, listor och 
andra tillfälliga förteckningar 
som har tillkommit för att 
underlätta myndighetens 
arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det 
gäller att dokumentera myndighetens 
verksamhet, att förstå ett ärendes 
beredning och beslut, att återsöka 
handlingar eller att upprätta samband 
inom arkivet. 
 

Den som ansvarar för registret, 
liggaren, listan eller den tillfälliga 
förteckningen. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet 
 
 

När den ersätts av en ny eller inte längre 
behövs för användning eller drift av IT-
systemet. 
 
Avser instruktioner, manualer, mallar och 
rutinbeskrivningar riktade till användare.  
 

Tjänsteförvaltaren. 

Fotografier, ljud- och 
bildupptagningar 
 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 
betydelse för att dokumentera 
verksamheten eller tillför ett ärende 
sakuppgift. 

Den som hanterar fotografiet eller 
upptagningen. 

Presentationer och bildspel 
 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 
betydelse för att dokumentera 
verksamheten eller tillför ett ärende 
sakuppgift. 

Den som hanterar presentationen 
eller bildspelet. 
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Posthantering  
Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit 
för kontroll av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre 
behövs som bevis för att en 
försändelse har inkommit till eller 
utgått från myndigheten och att de 
inte påförts anteckning som tillfört 
betydande sakuppgift 
 Inlämningskvitton 
 Kvittensböcker för avgående post 

eller listor/motsvarande 
 Elektroniska register eller 

dokument med samma funktion 
 Mottagnings- och 

delgivningsbevis. 

Den som ansvarar för den enskilda 
försändelsen eller posthanteringen i 
verksamheten.  

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten. 

Postlistor Vid inaktualitet  Den som administrerar postlistan. 
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E-posthantering 
Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar.  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som 
innehåller virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice. Se 
intranätet för vidare instruktioner.  

E-postlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren 
hanterar i sin in- och utkorg. 
Uppgifter tas bort i samband med 
gallring och rensning av e-post. 

Användaren. 
 
 
 
 



 

8  

Telefoner och surfplattor 
Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller 
utgående samtal 

Vid inaktualitet 
 

Samtalslistor i mobiltelefon och 
motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att 
hantera sina listor. 

Handlingar som inkommit till 
myndigheten i form av 
ljudmeddelande i röstbrevlåda, 
telefonsvarare eller motsvarande  

Vid inaktualitet 
 

Under förutsättning att de inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska 
tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i 
ärendet eller dokumentationen. 
 

Användaren. 

SMS eller andra meddelanden i 
text eller bild inklusive 
eventuella bilagor (bilder, 
skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet 
 

Under förutsättning att de inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska 
tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i 
ärendet eller dokumentationen. 
 

Användaren. 

Historik och elektroniska spår som 
lagras då olika program (appar) 
används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
 

 Användaren. 
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 
Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik  Vid inaktualitet 
 

Under förutsättning att de inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska 
tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i 
ärendet eller dokumentationen. 
 
Snabbmeddelanden via till 
exempel Skype, Lync, MSN, 
Adobe Connect och likande. 

Användaren. 

Kontaktlistor 
 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 
behövs längre. 
 
Uppgifter om kontakter som 
hanteras när funktioner för 
snabbmeddelanden, webbmöten 
med mera används. 
 
 
 

Användaren. 

Kontaktuppgifter och 
profilinformation  

Vid inaktualitet 
 

Profiluppgifter på projekt- 
arbetsplats, nätverk eller forum. 

Användaren. 

Meddelanden, inlägg och 
liknande 

Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på 
samarbetsytor som Teams eller 
liknande. 
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Spår av internet- och datoranvändning 
Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet 
 

Webbhistorik: Tidigare 
besökta webbplatser. 

Datoranvändaren. 
 

Kopior av webbsidor som lagras i 
syfte att åstadkomma snabbare 
åtkomst 

Vid inaktualitet 
 

Temporary Internet Files. Datoranvändaren. 
 

Lösenord Vid inaktualitet 
 

Filer som webbplatser sparar 
lokalt på datorn för att spara 
personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet 
 

Filer som webbplatser sparar 
lokalt på datorn för att spara 
personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  
 

Filer som webbplatser sparar 
lokalt på datorn för att spara 
personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 
 

Tillfälliga elektroniska spår som 
sparas för att underlätta 
internetanvändning eller 
kommunikation 

Vid inaktualitet 
 

Sessionskakor (Session Cookie). 
 
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner. 

Sker med automatik. 

Spår efter användning i olika typer 
av systemfiler 

Vid inaktualitet 
 

Exempel: thumbs.db. Datoranvändaren. 

Temporära filer  Vid inaktualitet  Datoranvändaren. 
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Skrivare  
Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren och 
hanterar inställningar. 

Loggar Vid inaktualitet 
 

 Den som administrerar skrivaren och 
hanterar inställningar. 
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Sociala medier 
Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 
aktuella kontot. 

Kommentarer eller meddelanden av 
stötande eller kränkande karaktär 
som inkommer via sociala medier 

Vid inaktualitet 
 

 Personer som administrerar det 
aktuella kontot.  

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska 
tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i 
ärendet eller dokumentationen. 

Personer som administerar det 
aktuella kontot. 
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Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
digitalt journalsystemet Prorenata 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att inkommande och 
upprättade pappershandlingar, som tillhör en elevs patientjournal i Prorenata, 
skannas till journalsystemet för att därefter gallras. Innan gallringen kan 
verkställas ska Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 
Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats ha säkerställt att:  

- skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

- kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

- gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde. 

- personalen har tillräcklig kompetens för att bedöma ovanstående och 
utföra aktiviteten. 

Gallringsbeslutet gäller retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit 
till eller har upprättats av myndigheten före 2018-01-01. 

Sammanfattning 
Under 2016 ersatte Borås Stad det digitala journalsystemet Asynja/CGM J4 
med det digitala journalsystemet Prorenata. För att effektivisera och 
kvalitetssäkra journalhanteringen är avsikten att verksamheten ska ha en helt 
digital journalhandling, från det att journalhandling upprättas till att den 
arkiveras. Även om elevhälsans handläggning till största del redan idag är 
digital, upprättas handlingar samt att det inkommer handlingar från elever, 
vårdnadshavare, vårdgrannar, kommuner och myndigheter i pappersform. Vid 
genomgång av alla handlingar som tillhör elevjournaler har skolsköterskor 
funnit en del pappershandlingar för elever som är födda före den 1 januari 
2012. Dessa handlingar behöver skannas in till elektroniska journaler. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare fattat ett beslut om 
gallring av handlingar som gäller från 1 januari 2018. Nämnden fattar nu ett nytt 
beslut som gäller retroaktivt för handlingar som inkommit till eller upprättats av 
myndigheten före den 1 januari 2018.  
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Upprättat förslag till gallringsbeslut har efter samråd godkänts av Stadsarkivet.  

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Under 2016 ersatte Borås Stad det digitala journalsystemet Asynja/CGM J4 
med det digitala journalsystemet Prorenata. För att effektivisera och 
kvalitetssäkra journalhanteringen är avsikten att verksamheten ska ha en helt 
digital journalhandling, från det att journalhandling upprättas till att den 
arkiveras. Även om elevhälsans handläggning till största del redan idag är 
digital, upprättas handlingar samt att det inkommer handlingar från elever, 
vårdnadshavare, vårdgrannar, kommuner och myndigheter i pappersform. Vid 
genomgång av alla handlingar som tillhör elevjournaler har skolsköterskor 
funnit en del pappershandlingar för elever som är födda före den 1 januari 
2012. Dessa handlingar behöver skannas in till elektroniska journaler. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare fattat ett beslut om 
gallring av handlingar som gäller från 1 januari 2018. Nämnden fattar nu ett nytt 
beslut som gäller retroaktivt för handlingar som inkommit till eller upprättats av 
myndigheten före den 1 januari 2018.   

Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av 
hur informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att 
arkivera journalhandlingar digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade 
journalhandlingen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av 
inkomna och upprättade pappershandlingar.     

För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling 
till journalsystemet, ska få gallra inkommen eller upprättad pappershandling 
krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda: 

- Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande. Det 
valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. Det 
är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker för-
ändringar i vilka format som anses godkända för digitalt bevarande.   

- Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all 
information i handlingen finns med och går att tyda, samt att myndigheten 
i övrigt följer Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för 
ersättningsskanning.  

- Gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde.  

Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning 
eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 
förhållande.  
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Upprättat förslag till gallringsbeslut har efter samråd godkänts av Stadsarkivet.  

 

Beslutsunderlag 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2017-10-31 om gallring av 
pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystem 

Samverkan 
FSG 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsarkivet Borås Stad 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Maria Gustafsson 
Förvaltningschef 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Sammanträdesdatum
2017-10-31

§ 138 Dnr 2017-00176 024
Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystem
Under 2016 ersatte Borås Stad journalsystemet Asynja/CGM J4 med ProReNata. För 
att effektivisera och kvalitetssäkra journalhanteringen är avsikten att man i det nya 
systemet ska ha en helt digital journalhandling, från det att journal upprättas till att den 
arkiveras. Även om elevhälsans handläggning av patientjournaler till största del redan 
idag är digital, upprättas handlingar samt att det inkommer handlingar från elever, 
vårdnadshavare, vårdgrannar, kommuner och myndigheter i pappersform. För att 
kunna få en kvalitetssäkrad journalhanteringsprocess som är helt digital kommer 
elevhälsans medicinska och psykologiska insats i Borås Stad att skanna inkommande 
och upprättade pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i 
ProReNata.

Beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att inkommande och upprättade 
pappershandlingar, som tillhör en elevs patientjournal i ProReNata, skannas till 
journalsystemet och att pappershandlingen därefter gallras. Innan gallringen kan 
verkställas ska Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 
Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insatser ha säkerställt följande:

Innan verksamheten påbörjar gallring enligt detta beslut ska respektive 
verksamhetschef genom erforderliga rutiner tillse att: 
- skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 

Stadsarkivets anvisningar.
- kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 

betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
- gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde
- personalen har tillräcklig kompetens för att bedöma ovanstående och utföra 

aktiviteten.

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till 
myndigheten från och med 2018-01-01.   

Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare

Justeras
Helene Sandberg Lisa Berglund
Ordförande



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Sammanträdesdatum
2017-10-31

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 november 2017.

Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Eva Lindström
Nämndsekreterare
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Motion - En moderniserad modersmålsundervisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen En 
moderniserad modersmålsundervisning. 

Sammanfattning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt 
lärande, CFL, samarbetar för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 
modersmålsundervisning. Tydliga rutiner och processer som följer aktuella 
styrdokument och lagregler tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmåls-
undervisning fattas av rektor inom ramen för det statliga rektorsuppdraget.  
Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som begränsad eller 
obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument 
och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda.   

Ärendet i sin helhet 
Borås stad och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följer aktuella 
styrdokument i sin helhet. Rektor beviljar modersmålsundervisning enligt 
Skollagens 10 kap. 7§, 11 kap. 10§ eller 12 kap. 7§.  

Vid ansökan till modersmålsundervisning svarar eleven på frågor huruvida 
språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet samt om eleven har goda 
grundläggande kunskaper i språket. 

Svaren tillsammans med övrig information från anmälan utgör ett 
beslutsunderlag för rektor. Om eleven inte uppfyller villkoren upptäckts detta 
tidigt av undervisande lärare. Det handlar om sällsynta fall. I dessa fall 
informeras elevens rektor om lärarens kartläggning/bedömning som då utgör 
ett nytt beslutsunderlag för rektor. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens erfarenhet är att detta fungerar 
väl. Skulle Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdra åt CFL att 
använda ytterligare kontrollfunktioner i form av en särskild kartläggning av 
elevens kunskaper i modersmålet inför rektors beslut, menar CFL att det skulle 
medföra utökade kostnader för verksamheten då det krävs utökad 
personalstyrka och administration i jämförelse men den kartläggning och 
bedömning som görs idag i befintliga undervisningsgrupper som en naturlig del 
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i lärarens uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser inget 
behov av en utökad kontroll av elevernas förkunskaper. 

Skolverket anger att: 

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper 
i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, 
identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål 
ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. 

Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De 
kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till 
betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen. 

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om det 
finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket, om 
dessa elever vill få undervisning i språket samt om det finns en lämplig 
lärare. 

Gällande modersmålslärare anger CFL att en rekryteringsprocess startas först 
när det finns minst fem elever som har beviljats undervisning av rektor inom 
samma språk. Vidare påpekar CFL att man ställer högre krav i rekryterings-
processen än vad som krävs enligt styrdokumenten. Som resultat av det, 
föreligger idag en hög kompetens bland modersmålslärare i Borås. 37 av 43 
modersmålslärare har lärarutbildning. Minst 25 modersmålärare har en svensk 
lärarlegitimation.  

I Borås stads gymnasieskolor ger vi eleven möjlighet att läsa sin/sina 
modersmålskurser i sin ordinarie studieplan. I gymnasieelevens studieplan om 
2500 poäng ingår 200 poäng som individuellt val. Detta val kan vara 
modersmålskurs. Elever som läser modersmålskurs har också lagstadgad rätt att 
byta ut kurs i modernt språk mot sin modersmålskurs om de så önskar och om 
modernt språk finns i elevens ordinarie studieplan. 

Under de tre senaste åren, 2020-2022, har sammanlagt 345 elever läst en 
modersmålskurs. Av dem har 243 elever läst kursen inom ordinarie studieplan 
omfattande 2500 poäng.  

Mot denna bakgrund anser gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att 
nuvarande organisation och rutiner i samarbetet med Centrum för Flerspråkigt 
Lärande, CFL) fungerar väl för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 
modersmålsundervisning och på det sätt som styrdokument och lagregler 
stipulerar. Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som 
begränsad eller obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella 
styrdokument och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan 
uppfyllda.   
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En moderniserad modersmålsundervisning
Flerspråkighet hos elever är positivt ur den enskildes perspektiv. Det är absolut inte ett 
problem att elever i den svenska skolan behärskar och lär sig andra språk än svenska. Exakt 
vem som har ansvaret att lära ut språket till elever vars föräldrar kommer från ett annat land 
är en annan fråga.

Sverigedemokraterna i Borås drar slutsatsen att modersmålsundervisning i sig inte är dåligt, 
undervisning brukar inte vara det, men frågan gäller hur man ska investera sina resurser. 
Med resurser avses här i vidare mening kommunens finansiella medel och elevernas tid och 
ork.

Vi är av uppfattningen att elever med utländsk bakgrund inte ska behöva ta en omväg till ett 
annat språk för att lära sig god svenska, när goda kunskaper saknas på förhand i det 
främmande språket, utan hellre fokusera direkt på att lära sig god svenska. Vill sedan 
barnens familjer utanför skoltid styra upp undervisning i hemlandets språk så har vi inga 
synpunkter på det. De är så det skulle gå till bland utvandrade svenskar, vilka som regel inte 
får stöd från det mottagande landet för undervisning i svenska.

Samtidigt ska man självklart följa svensk lagstiftning, som stipulerar följande:

7 §   En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om

   1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

   2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas 
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska 
erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.

För icke nationella minoritetsspråk gäller då enligt Skolverket följande:

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas 
undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:
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en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om:

det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
dessa elever vill få undervisning i språket
det finns en lämplig lärare.

Vidare är huvudmannen inte skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i mer än högst sju 
läsår sammanlagt.

Det finns ur juridisk synpunkt ingen anledning för Borås Stad att på slentrianmässig basis 
bevilja modersmålsundervisning, utan varje ansökan – och varje lärare – ska prövas utifrån 
ovanstående krav. Det bör alltså kontrolleras medelst språktest ifall eleven besitter 
grundläggande kunskaper i språket och kan kommunicera på språket i fråga i en vardaglig 
kontext. 

Detta är redan gjort i SD/M-styrda Hörby. Förfarandet har prövats och godkänts av 
Förvaltningsrätten och har resulterat i att omfattningen av modersmålsundervisningen har 
minskat och att kommunen på så vis har sparat resurser. Resurser som i sin tur kan stärka 
välfärdsverksamheter och komma fler till gagn.

Modersmålsundervisning kan även avstyrkas om det inte finns underlag om 5 elever som vill 
studera språket på samma skola (alltså ej genom distansundervisning) som ligger rimligt nära 
varandra i ålder och kunskaper. En ansökan om modersmålsundervisning måste också 
inkomma 3 månader före terminsstart så att rektor har möjlighet att rekrytera en lämplig 
lärare.

Lärares lämplighet ska kunna bedömas exempelvis genom uppvisad lärarlegitimation eller 
uppvisad skicklighet i lärarrollen. Att en person vem-som-helst med kunskaper i språket ska 
anses uppfylla kravet ”lämplig lärare” är inte rimligt.

Man bör också kunna följa upp verksamheten och dokumentera elevernas framsteg i det 
undervisade språket. Modersmålsundervisningen får inte bli en ”sluten klubb” som existerar 
för sin egen skull, utan måste kunna utvärderas av en extern, oberoende part. Även 
elevernas motivation bör prövas genom samtal med en extern part utifrån att detta faktiskt 
är ett krav från Skolverkets sida.
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Nationella minoritetsspråk har en särskild status och ska inte omfattas av ovanstående 
begränsningar.

Mot denna bakgrund anser Sverigedemokraterna i Borås att ett styrdokument för 
modersmålsundervisning bör tas fram i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner, 
och yrkar därför Kommunfullmäktige besluta,

Att Ett styrdokument ska tas fram som reglerar rätten till modersmålsundervisning, 
i enlighet med motionens intentioner.

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD) Anders Alftberg (SD)
Kommunalråd Ledamot, Kommunfullmäktige
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Yttrande över motion - Handlingsplan mot 
skolsegregationen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningen avstyrker motionen med motiveringen att 
det finns en handlingsplan och ett tvärsektoriellt arbete inom ramen för Socialt 
hållbart Borås som adresserar de frågor som lyfts i motionen. 

Ärendet i sin helhet 
Motionen behandlar frågan om att segregationen i Borås Stads skolor är ett av 
de allvarligaste hindren mot att bygga Borås till en rättvis stad. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden delar i flera avseende motions problembeskrivning. 
Det gäller bl a att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, att det behövs en 
handlingsplan, att denna behöver vara förvaltningsöverskridande och adressera 
såväl skolsegregationens orsaker som dess konsekvenser. Motionen lyfter även 
samhällsbyggnadsprocessens avgörande roll. 

Nämnden konstaterar dock att det redan pågår ett omfattande arbete i Borås 
Stad för att adressera de frågor som motionären lyfter. Delar av arbetet beslutas 
och genomförs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det gäller t.ex. 
integrering av introduktionsprogrammen på skolorna, resursfördelning utifrån 
socioekonomiska faktorer och annat utvecklingsarbete som gynnar alla elever 
men som har störst betydelse för elever som är socioekonomiskt missgynnade. 
På kommunövergripande nivå har Borås Stad dessutom inom ramen för Socialt 
hållbart Borås tagit fram effektmål och handlingsplaner för tre målområden; 
God start i livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete, samt 
Boende och närmiljö. Arbetet sker i samarbete mellan alla berörda 
förvaltningar, kommunala bolag, näringsliv och idéburen sektor, samt i dialog 
med invånarna.  Nämndens bedömning är att en handlingsplan mot 
skolsegregation skulle innehålla samma åtgärder som redan finns i 
handlingsplanen för ett Socialt hållbart Borås och försvåra ledning och styrning 
av arbetet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker därför 
motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss – Motion: Handlingsplan mot skolsegregation 
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Godkännande av vidtagen åtgärd – Yttrande över 
remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade 
programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i 
gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter 
till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd; Yttrande 
över remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de 
nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade 
möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
rubricerad remiss med sista svarsdatum den 21 november 2022.  

Nämndens presidium har kommit överens om att nämndens ordförande avger 
ett så kallat ordförandebeslut i ärendet. Avgivet yttrande ska anmälas till 
nämndens sammanträde den 13 december för godkännande av vidtagen åtgärd.  

Yttrandet har expedierats till Skolverket samt för kännedom till 
Kommunstyrelsens diarium den 21 november 2022. 

  

Beslutsunderlag 
1. Expedierat yttrande (ordförandebeslut) över remiss. 
2. Remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de 
nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade 
möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Samverkan 
Yttrandet har samverkats via e-post 2022-11-18. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
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Yttrande över remiss avseende Skolverkets förslag till 
ändrade programstrukturer för de nationella 
yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av 
ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla 
yrkesprogram 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslagen i remissen och 
lämnar synpunkter om tänkbara konsekvenser. 

Avgivet yttrande ska anmälas till nämndens sammanträde den 13 december för 
godkännande av vidtagen åtgärd. 

Sammanfattning 
Den 6 april i år beslutade Riksdagen om ökade möjligheter till grundläggande 
behörighet på alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. Lagändringarna 
tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023.  De nya 
bestämmelserna möjliggör för alla elever på yrkesprogram att nå grundläggande 
behörighet till högskolan. Skolverket remitterar nu förslag till ändrade 
programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med 
anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet inom alla 
nationella yrkesprogram och yrkesdansarutbildningen. 

För att säkra elevens rätt att både läsa det som krävs för grundläggande 
behörighet och fördjupa sig i sitt yrkeskunnande, ökar yrkesprogrammens 
omfattning i sitt grundupplägg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är i stort positiv till förslagen till nya 
programstrukturer för yrkesprogrammen, men vill samtidigt peka på vikten av 
att ta hänsyn till de farhågor och problem nämnden redogör för nedan. Detta 
handlar om omfattning av programstrukturernas utökning, organisatoriska 
utmaningar, kompetens- och personalförsörjning samt ekonomiska 
förutsättningar och konsekvenser. 

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av remissens olika 
förslag.  
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I den beslutade propositionen Ökade möjligheter till grundläggande behörighet 
på yrkesprogram (prop. 2021/22:94) anges att syftet med förändringen är att 
göra yrkesprogrammen mer attraktiva för elever som ännu inte bestämt sig för 
om de vill studera vidare efter gymnasieskolan eller inte. För att öka 
yrkesprogrammens attraktionskraft är det enligt Regeringen angeläget att 
utbildningarna ger eleverna många valmöjligheter efter gymnasieskolan. 
Regeringen konstaterar i propositionen att elever på yrkesprogram visserligen 
redan har rätt att läsa det som krävs för grundläggande behörighet men att det 
inte alltid fungerar i praktiken.  

Regeringen påtalar att det konstaterades i Gymnasieutredningen att det visat sig 
vara svårt för många att realisera denna rättighet i praktiken, till exempel på 
grund av schemakrockar i samband med arbetsplatsförlagt lärande. Detta leder 
till att många elever väljer bort grundläggande behörighet. Regeringen bedömer 
att förslaget om att yrkesprogrammen ska innehålla det som krävs för att 
eleverna ska uppnå grundläggande behörighet kommer att medföra att skolorna 
på ett tidigare stadium måste ta tag i dessa typer av planeringsproblem. Därmed 
ökar elevernas faktiska möjligheter att läsa det som behövs för att de ska uppnå 
grundläggande behörighet. 

I propositionen lyfts att elever som väljer ett yrkesprogram ska kunna känna sig 
helt säkra på att de dels har möjlighet att söka jobb där arbetsgivaren ställer 
krav på yrkeskunnande, dels kan gå vidare till högre studier.  

För att säkra elevens rätt att både läsa det som krävs för grundläggande 
behörighet och fördjupa sig i sitt yrkeskunnande, ökar yrkesprogrammens 
omfattning i sitt grundupplägg. Yrkesprogrammen Barn- och 
fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Vård- och 
omsorgsprogrammet utökas till 2 700 gymnasiepoäng och övriga yrkesprogram 
utökas till 2 800 gymnasiepoäng. 

Elever kan välja bort kurser för grundläggande behörighet. 

Av propositionen framgår vidare att elever som vill fokusera på programmets 
yrkesinriktning och inte är intresserade av att läsa in grundläggande behörighet, 
ska ha möjlighet att välja bort detta. En elev som har klarat av ett fullständigt 
program i gymnasieskolan kommer därmed att ha betyg i en omfattning om 
2 500–2 800 gymnasiepoäng enligt en individuell studieplan. Detta innebär att 
eleverna på yrkesprogrammen även fortsättningsvis kommer att ha möjlighet att 
läsa ett yrkesprogram inom ramen för 2 500 gymnasiepoäng. Vidare framgår av 
propositionen att dagens möjligheter för elever att läsa de ämnen i den 
omfattning som krävs för grundläggande behörighet som individuellt val ska 
kvarstå. Möjligheten för huvudmän att erbjuda elever att läsa det som krävs för 
grundläggande behörighet inom ramen för programfördjupningen ska också 
finnas kvar. Därmed kommer även dagens möjligheter att uppnå grundläggande 
behörighet inom ramen för 2 500 gymnasiepoäng att finnas kvar. Enligt 
Regeringen ska det dock vara elevens eget val om det individuella valet eller 
programfördjupningen ska användas till att läsa det som krävs för 
grundläggande behörighet eller användas till annat som huvudmannen erbjuder. 
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Skolverket planerar att bistå huvudmän med informationsinsatser inför ett 
införande av grundläggande behörighet på yrkesprogram inom gymnasieskolan. 
Skolverket planerar även att genomföra ytterligare informationsinsatser till 
huvudmännen om ändrade programstrukturer efter att Skolverkets 
generaldirektör tagit beslut. 

I propositionen redogörs också för de ekonomiska konsekvenserna för 
kommunerna och det anges att staten kommer att kompensera kommunerna 
för de ökade kostnader som förslaget innebär. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens synpunkter på 
remissförslaget; 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är positiv till förslagen till nya 
programstrukturer för yrkesprogrammen men efter samråd med de kommunala 
gymnasieskolorna som erbjuder yrkesprogram har synpunkter på förslagets 
eventuella konsekvenser samlats in. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
påtalar vikten av att ta hänsyn till följande farhågor och tänkbara konsekvenser:  

1. Omfattning av programstrukturernas utökning. 

Elever på yrkesprogram kommer behöva läsa fler gymnasiepoäng än elever på 
högskoleförberedande program. Elevernas studietid förtätas. Befarade effekter 
kan vara att eleverna inte orkar fullfölja sina individuella studieplaner, tappar 
motivationen och hoppar av behörighetsgivande kurser.  

2. Organisatoriska utmaningar. 

Enligt förslaget ska eleverna ha möjlighet att välja att läsa behörighetsgivande 
som gymnasiegemensamt ämne, programfördjupning eller individuellt val. 
Detta ställer höga krav på skolans organisation så att dessa möjligheter säkras 
för varje elev och görs tillräckligt attraktiva för att utökningen av 
programstrukturen ska ge en reell effekt. 

Särskilt bör lärlingsutbildningens situation beaktas. Lärlingselever har ofta 
mycket långa dagar både i skolan och på APL-platsen vilket medför att 
utrymme för ytterligare kurser saknas. 

3. Kompetens- och personalförsörjning. 

Gymnasieskolor med yrkesutbildningar behöver säkerställa tillgång till 
kompetent personal i god tid. Då många utbildningsanordnare behöver sätta 
igång rekryteringsprocessen samtidigt kommer brist på legitimerad personal 
uppstå. Farhågor finns om att svårigheter att rekrytera legitimerad personal i ett 
redan ansträngt läge äventyrar möjligheterna att säkerställa elevens lagstadgade 
rätt. 

4. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. 

Då de flesta yrkesprogrammen utökas med 300 poäng kommer det att medföra 
en påtaglig ekonomisk konsekvens för utbildningsanordnaren. Utökningen av 
programstrukturerna riskerar öka kostnaderna på ett svåröverskådligt sätt, då 
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eleverna ska erbjudas många olika möjligheter att kombinera kurser i sin 
utbildning. Detta kan till exempel leda till många små undervisningsgrupper. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss, Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella 
yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till 
grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 
 

Samverkan 
FSG, via e-post 2022-11-18. 

Beslutet expedieras till 
1. Skolverket 
2. Kommunstyrelsens diarium för kännedom 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 
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Skolverket 
Postadress: 106 20 Stockholm 
www.skolverket.se 

Konsekvensutredning avseende Skolverkets för-
slag till ändrade programstrukturer för de nation-
ella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med an-
ledning av ökade möjligheter till grundläggande 
behörighet på alla yrkesprogram 

Syftet med regleringen 

Syftet med de föreslagna ändringarna som här remitteras är att uppdatera program-
strukturerna för yrkesprogrammen så att de stämmer överens med de nya bestäm-
melserna i skollagen och gymnasieförordningen.1   

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om ökade möjligheter till grundläggande behörighet på 
yrkesprogrammen 
Den 6 april i år beslutade riksdagen om ökade möjligheter till grundläggande behö-
righet på alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. Lagändringarna träder i 
kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas 
höstterminen 2023. I den beslutade propositionen Ökade möjligheter till grundläggande 
behörighet på yrkesprogram (prop. 2021/22:94) anges att syftet med förändringen är att 
göra yrkesprogrammen mer attraktiva för elever som inte bestämt sig för om de vill 
studera vidare efter gymnasieskolan eller inte. För att öka yrkesprogrammens at-
traktionskraft är det enligt regeringen angeläget att utbildningarna ger eleverna 
många valmöjligheter efter gymnasieskolan. Regeringen konstaterar i propositionen 
att elever på yrkesprogram visserligen redan har rätt att läsa det som krävs för 
grundläggande behörighet2, men att det inte alltid fungerar i praktiken. Regeringen 
påtalar att det konstaterades i Gymnasieutredningen att det visat sig vara svårt för 
många att realisera denna rättighet i praktiken, till exempel på grund av schema-
krockar i samband med arbetsplatsförlagt lärande. Detta leder till att många elever 
väljer bort grundläggande behörighet. Regeringen bedömer att förslaget om att yr-
kesprogrammen ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläg-
gande behörighet kommer att medföra att skolorna på ett tidigare stadium måste ta 
tag i dessa typer av planeringsproblem. Därmed ökar elevernas faktiska möjligheter 
att läsa det som behövs för att de ska uppnå grundläggande behörighet. 
 I propositionen lyfts att elever som väljer ett yrkesprogram ska kunna känna sig 
helt säkra på att de dels har möjlighet att söka jobb där arbetsgivaren ställer krav på 
yrkeskunnande, dels kan gå vidare till högre studier.3 Av propositionen framgår att 

 
1 Bilaga 2 till skollagen, bilaga 1 till gymnasieförordningen och 4 kap. 23 § gymnasieförordningen. 
2  Utöver det som krävs för yrkesexamen, kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 
och 3 samt engelska 6. 
3 Prop. 2021/22:94, s. 20. 
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alla yrkesprogram ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläg-
gande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. Det innebär 
att alla yrkesprogram ska innehålla ämnena svenska eller svenska som andraspråk 
och engelska i den omfattning som krävs för att eleverna ska uppnå sådan behörig-
het. Kurser i dessa ämnen ska således finnas i varje yrkesprograms grundupplägg i 
den omfattning som krävs för grundläggande behörighet, och läggs därför till de 
gymnasiegemensamma ämnena i skollagen för de nationella programmen i gymna-
sieskolan.4 För att säkra elevens rätt att både läsa det som krävs för grundläggande 
behörighet och fördjupa sig i sitt yrkeskunnande, ökar yrkesprogrammens omfatt-
ning i sitt grundupplägg. Yrkesprogrammen barn- och fritidsprogrammet, hotell- 
och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet utökas till 2 700 gym-
nasiepoäng och övriga yrkesprogram utökas till 2 800 gymnasiepoäng.  
 

Elever kan välja bort kurser för grundläggande behörighet 
Av propositionen framgår vidare att elever som vill fokusera på programmets yr-
kesinriktning och inte är intresserade av att läsa in grundläggande behörighet, ska 
ha möjlighet att välja bort detta. En elev som har klarat av ett fullständigt program i 
gymnasieskolan kommer därmed att ha betyg i en omfattning om 2 500–2 800 
gymnasiepoäng enligt en individuell studieplan. Detta innebär att eleverna på yrkes-
programmen även fortsättningsvis kommer att ha möjlighet att läsa ett yrkespro-
gram inom ramen för 2 500 gymnasiepoäng. Vidare framgår av propositionen att 
dagens möjligheter för elever att läsa de ämnen i den omfattning som krävs för 
grundläggande behörighet som individuellt val ska kvarstå. Möjligheten för huvud-
män att erbjuda elever att läsa det som krävs för grundläggande behörighet inom 
ramen för programfördjupningen ska också finnas kvar. Därmed kommer även da-
gens möjligheter att uppnå grundläggande behörighet inom ramen för 2 500 gym-
nasiepoäng att finnas kvar. Enligt regeringen ska det dock vara elevens eget val om 
det individuella valet eller programfördjupningen ska användas till att läsa det som 
krävs för grundläggande behörighet eller användas till annat som huvudmannen er-
bjuder.5 I de nya bestämmelserna i skollagen6 anges att elever på yrkesprogrammen 
får välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet enligt vad som 
framgår av bilaga 2 till skollagen. Vidare anges i nya bestämmelser i gymnasieför-
ordningen att en elev på ett yrkesprogram får välja bort kurserna svenska 2 och 3, 
eller svenska som andraspråk 2 och 3, och engelska 6. En elev på barn- och fritids-
programmet och vård- och omsorgsprogrammet får dock inte välja bort kurserna 
svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. En elev på hotell- och turismprogram-
met får inte välja bort kursen engelska 6.7 Elever på yrkesprogram som enligt de 
nya bestämmelserna inte får välja bort någon av kurserna ovan läser redan i dag 
dessa kurser obligatoriskt, men inom ramen för det programgemensamma utrym-
met. I de nya bestämmelserna anges att en elev som får och vill välja bort en kurs 

 
4 Bilaga 2 till skollagen i den lydelse som träder i kraft den 1 januari 2023 (se SFS 2022:275) och 4 
kap. 23 § gymnasieförordningen. 
5 Prop. 2021/22:94, s. 26 ff. 
6 16 kap 3 § skollagen i den lydelse som träder i kraft den 1 januari 2023, se SFS 2022:275. 
7 4 kap. 23 § gymnasieförordningen i den lydelse som träder i kraft den 1 januari 2023, se SFS 
2022:1105. 
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för grundläggande behörighet i den gymnasiegemensamma delen ska anmäla det till 
rektorn senast vid utgången av terminen före den termin kursen ska påbörjas.8  

Beskrivning av de föreslagna ändringarna  

Kurser för grundläggande behörighet läggs till i den gymnasiegemensamma de-
len av programstrukturerna 
Skolverkets föreslagna ändringar i de remitterade föreskrifterna (programstruk-
turerna för yrkesprogrammen och yrkesdansarutbildningen) är följdändringar till de 
ändringar som gjorts i bilaga 2 till skollagen.9 Enligt de nya bestämmelserna i skolla-
gen om poängplanen innehåller ett yrkesprogram i den gymnasiegemensamma de-
len 300 gymnasiepoäng svenska eller svenska som andraspråk och 200 gymnasiepo-
äng engelska. Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen framgår vidare att yrkespro-
grammen ska innehålla kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som andraspråk 2 
och 3, och engelska 6. Skolverket föreslår därför att kurserna svenska 2 och 3, 
svenska som andraspråk 2 och 3, och engelska 6 läggs till i den delen av program-
strukturen som anger de ämnen och kurser som är gymnasiegemensamma för pro-
grammet.  
 

En upplysning läggs till i 2 § om elevens rätt att välja bort kurser för grundläg-
gande behörighet 
En elev på ett yrkesprogram har rätt att välja bort delar av det som krävs för grund-
läggande behörighet. I gymnasieförordningen anges vilka kurser det handlar om för 
de olika yrkesprogrammen. Där anges att en elev på ett yrkesprogram får välja bort 
kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som andraspråk 2 och 3, och engelska 6. 
Det anges vidare att en elev på barn- och fritidsprogrammet och vård- och om-
sorgsprogrammet dock inte får välja bort kurserna svenska 2 eller svenska som 
andraspråk 2 och att en elev på hotell- och turismprogrammet inte får välja bort 
kursen engelska 6.10 Skolverket föreslår att det i 2 § i föreskrifterna läggs till en upp-
lysningsbestämmelse som anger vad som framgår av 4 kap. 23 § gymnasieförord-
ningen om vilka kurser som får väljas bort i den gymnasiegemensamma delen för 
det aktuella programmet.  Eftersom gymnasiegemensamma ämnen och kurser an-
nars är obligatoriska att läsa för en elev på ett program anser Skolverket att en upp-
lysning om de kurser som får väljas bort enligt gällande bestämmelser bör finnas i 
föreskriften. Skolverket kan inte utesluta att föreskriften annars skulle kunna läsas 
som att alla gymnasiegemensamma kurser är obligatoriska.  
 

Kurser för grundläggande behörighet tas bort från det programgemensamma 
För de program som har haft kursen svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 eller 
engelska 6 i den programgemensamma delen föreslås att den kursen tas bort från 
de programgemensamma kurserna. Åtgärden följer av att dessa ämnen också tagits 

 
8 4 kap. 23 § gymnasieförordningen i den lydelse som träder i kraft den 1 januari 2023, se SFS 
2022:1105. 
9 Enligt den lydelse av bilaga 2 till skollagen som träder i kraft den 1 januari 2023, se SFS 2022:275.  
10 4 kap. 23 § gymnasieförordningen. Se även bilaga 2 till skollagen. 
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bort från de programgemensamma ämnena som anges i bilaga 1 till gymnasieför-
ordningen.11 Det är barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet 
och hotell och turismprogrammet som i dag läser en extra kurs för grundläggande 
behörighet i den programgemensamma delen. Eftersom samma kurs för respektive 
program enligt de nya bestämmelserna inte får väljas bort i den gymnasiegemen-
samma delen innebär ändringen dock inte någon ändring i sak när det gäller det ob-
ligatoriska innehållet på programmen.12 
 

Inga ändringar i programfördjupningen 
Skolverket föreslår inga ändringar avseende de kurser som får erbjudas som pro-
gramfördjupning för de remitterade programmen. Bilaga 2 till föreskrifterna remit-
teras därför inte. Enligt regeringen ska huvudmän fortfarande kunna erbjuda kurser 
för grundläggande behörighet inom programfördjupningen.13 De kurser i svenska, 
svenska som andraspråk och engelska som redan i dag finns i programstrukturerna 
på vissa yrkesprogram ligger därför kvar i de kurser som får erbjudas som program-
fördjupning för programmet.  
 

Redaktionella ändringar 
Skolverket föreslår även vissa redaktionella ändringar. 1 § ändras så att bestämmel-
sen innehåller rätt författningshänvisningar till skollagen och gymnasieförord-
ningen.14 För de program som inte har några inriktningar tas formuleringen ”och i 
dess inriktningar” bort från 2 §. För dansarutbildningen läggs formuleringen ”och i 
dess profiler” till, då profiler finns på utbildningen sedan 2015 men att det inte 
framgår av 2 §. 
 

De bemyndiganden som Skolverkets beslutanderätt grundar sig på  
Bestämmelser om utbildningens omfattning finns i bilaga 2 till skollagen (2010:800) 
och i bilaga 1 till gymnasieförordningen (2010:2039). Enligt 4 kap. 1 § gymnasieför-
ordningen får Skolverket meddela föreskrifter om vilka ytterligare ämnen och kur-
ser, utöver de som anges i skollagen och gymnasieförordningen, som ska ingå i re-
spektive program och i de nationella inriktningarna.  
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Ändringarna i skollagen som innebär ökade möjligheter till grundläggande behörig-
het på yrkesprogram träder i kraft den 1 januari 2023. De nya bestämmelserna ska 

 
11 Bilaga 1 till gymnasieförordningen i den lydelse som träder i kraft den 1 januari 2023, se SFS 
2022:1105.  
12 En elev på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet får enligt de nya be-
stämmelserna i 4 kap. 23 § gymnasieförordningen inte välja bort kurserna svenska 2 eller svenska 
som andraspråk 2 och en elev på hotell- och turismprogrammet får enligt samma paragraf inte välja 
bort kursen engelska 6. 
13 Prop. 2021/22:94, s. 27. Jmf 4 kap. 6 § gymnasieförordningen (2010:2039). 
14 Skolverket avser att göra motsvarande redaktionella ändringar i de föreskrifter som reglerar pro-
gramstrukturen för de högskoleförberedande programmen men dessa remitteras inte här. 
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tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. Äldre be-
stämmelser i lagen ska fortfarande gälla för utbildning som påbörjats före höstter-
minen 2023. Motsvarande ikraftträdande- och övergångsbestämmelser gäller för de 
följdändringar som har gjorts på förordningsnivå. För att stämma överens med, 
och följa vad som gäller enligt skollagen och gymnasieförordningen föreslår Skol-
verket att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 15 januari 2023 och tilläm-
pas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. Äldre bestäm-
melser ska fortfarande gälla för utbildning som har påbörjats före höstterminen 
2023. 
 
Skolverket bistår huvudmän med informationsinsatser inför ett införande av grund-
läggande behörighet på yrkesprogram inom gymnasieskolan. Skolverket planerar att 
genomföra ytterligare informationsinsatser till huvudmännen om ändrade program-
strukturer efter att Skolverkets generaldirektör tagit beslut.  

Kostnader och andra konsekvenser 
I propositionen redogörs bland annat för de ekonomiska konsekvenserna för kom-
munerna och det anges att staten kommer att kompensera kommunerna för de 
ökade kostnader som förslaget innebär (prop. 2021/22:1 utg.omr. 25 avsnitt 2.8.1, 
bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:120). Enligt propositionen ökar också de en-
skilda huvudmännens kostnader med anledning av att yrkesprogrammens omfatt-
ning ökar vilket därför kommer att kompenseras genom ökade bidrag från elever-
nas hemkommuner.15 Vidare anges konsekvenser för staten (Skolverket), företag 
och konsekvenser ur barn- och elevperspektiv, jämställdhetsperspektiv och funkt-
ionshinderperspektiv.  
 
Skolverket bedömer att myndighetens förslag till ändringar i de föreskrifter som re-
glerar vilka kurser som får ingå i de nationella yrkesprogrammen samt dansarutbild-
ningen inte medför några ytterligare kostnader eller andra konsekvenser utöver de 
som följer av riksdagens beslut och som redovisas i propositionen. 
 

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utö-
ver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europe-
iska unionen 

Förslagen bedöms inte ha relevans för de skyldigheter som följer av Sveriges an-
slutning till Europeiska unionen (EU). 
 
 
Kontaktpersoner 
 
Vid eventuella frågor, kontakta enheten för gymnasieskola: 
Magnus Carlsson, undervisningsråd magnus.carlsson@skolverket.se eller 
Anita Attestål, undervisningsråd anita.attestal@skolverket.se. 

 
15 Prop. 2021/22:94, s. 45 ff. 
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SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN
Utkom från trycket
den

1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- och 
fritidsprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kur-
ser för barn- och fritidsprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till före-
skrifterna ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och av bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet och i dess inriktningar framgår 
av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 3, eller svenska som andraspråk 
3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas höst-

terminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande
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ÅÅÅÅ:NN

2

Bilaga 11

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Hälsa Hälsopedagogik 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a2 50
Pedagogik Kommunikation 100

Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100

Samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 50

Kurser i inriktningarna

Inriktning Fritid och hälsa 300 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Fritids- och friskvårds-
verksamheter

Fritids- och friskvårdsverksamheter 200

Fritids- och idrottskunskap Fritids- och idrottskunskap 100

1 Senaste lydelse SKOLFS 2020:37. Ändringen innebär bl.a. att kurserna svenska 2 och 
svenska som andraspråk 2 utgår som kurser inom programgemensamma ämnen.
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Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete 300 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete 200
Socialt arbete Socialt arbete 1 100
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SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN
Utkom från trycket
den

1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och 
anläggningsprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om 
kurser för bygg- och anläggningsprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 
till föreskrifterna ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och av bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet och i dess inriktningar framgår 
av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som 
andraspråk 2 och 3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande



SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN

2

Bilaga 11

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Bygg och anläggning Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

Kurser i inriktningarna

Inriktning Anläggningsfordon 900 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Anläggningsförare Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggningsförare – process 100

Inriktning Husbyggnad 700 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Husbyggnad Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200

1 Senaste lydelse SKOLFS 2018:39.
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Inriktning Mark och anläggning 500 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Anläggning Anläggningsprocessen 200
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200

Inriktning Måleri 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Måleri Måleriprocessen 200
Måleri 1 200

Inriktning Plåtslageri 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Plåtslageri Plåtslageriprocessen 200
Plåtslageri – grunder 100

Ventilation – plåtslageri Ventilationsplåtslageri 1 100
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SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN
Utkom från trycket
den

1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:40) om kurser för el- och energiprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:40) om kur-
ser för el- och energiprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till föreskrif-
terna ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och av bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet och i dess inriktningar framgår 
av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som and-
raspråk 2 och 3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande
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Bilaga 1

El- och energiprogrammet (EE)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Dator- och kommunika-
tionsteknik

Datorteknik 1a 100

Elektroteknik Elektromekanik 100
Energiteknik Energiteknik 1 100
Mekatronik Mekatronik 1 100

Kurser i inriktningarna

Inriktning Automation 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Ellära Praktisk ellära 100
Mät-, styr- och reglertek-
nik

Mät- och reglerteknik 100

Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100

Inriktning Dator- och kommunikationsteknik 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Dator- och kommunika-
tionsteknik

Dator- och nätverksteknik 100

Elektronik Elektronik och mikrodatorteknik 100
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Ämne Kurs Poäng

Installationsteknik Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik Nätverksteknik 100

Inriktning Elteknik 500 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Elektroteknik Elkraftteknik 100
Ellära Praktisk ellära 100
Installationsteknik Elinstallationer 200

Kommunikationsnät 1 100

Inriktning Energiteknik 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Driftsäkerhet och under-
håll

Avhjälpande underhåll 1 100

Ellära Praktisk ellära 100
Energiteknik Energiteknik 2 100

Förnybar energi 100
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1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och 
transportprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kur-
ser för fordons- och transportprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till fö-
reskrifterna ska ha följande lydelse.

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och av bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet och i dess inriktningar framgår 
av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som and-
raspråk 2 och 3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande
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Bilaga 11

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs
Po-
äng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs
Po-
äng

Fordons- och transport-
branschen

Fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik Fordonsteknik – introduktion 200

Kurser i inriktningarna

Inriktning Karosseri och lackering 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs
Po-
äng

Karosseriteknik Riktningsteknik – introduktion 200
Lackeringsteknik Lackeringsteknik – introduktion 200

Inriktning Lastbil och mobila maskiner 400 gymnasiepoäng

1 Senaste lydelse SKOLFS 2020:38.
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Ämne Kurs
Po-
äng

Lastbilar och mobila ma-
skiner – service och un-
derhållsteknik

Lastbilar och mobila maskiner –
verkstad och elteknik

100

Lastbilar och mobila maskiner –
basteknik

100

Lastbilar och mobila maskiner –
service och underhåll 1 100
Lastbilar och mobila maskiner –
service och underhåll 2

100

Inriktning Personbil 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs
Po-
äng

Personbilar – service och 
underhållsteknik

Personbilar – verkstad och elteknik 100

Personbilar – basteknik 100
Personbilar – service och underhåll 
1

100

Personbilar – service och underhåll 
2

100

Inriktning Transport 500 gymnasiepoäng

Ämne Kurs
Po-
äng

Transportteknik Yrkestrafik 1a 200
Yrkestrafik 1b 300



Statens skolverks
författningssamling
ISSN 1102-1950

SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN
Utkom från trycket
den

1

Föreskrifter 
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:42) om kurser för försäljnings- och 
serviceprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kur-
ser för försäljnings- och serviceprogrammet1 att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till 
föreskrifterna ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och av bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet framgår av bilaga 1 till dessa 
föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som and-
raspråk 2 och 3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande

1 Senaste lydelse av föreskrifternas rubrik SKOLFS 2020:213.
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Bilaga 12

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs
Po-
äng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs
Po-
äng

Entreprenörskap Entreprenörskap 100
Försäljning och kundser-
vice

Servicekunskap 1 100

Personlig försäljning 1 100
Handel Praktisk marknadsföring 1 100

Affärsutveckling och ledarskap 100
Branschkunskap inom handel 100
Handel och hållbar utveckling 100

Information och kommu-
nikation

Information och kommunikation 1 100

Inköp och logistik Inköp 1 100

2 Senaste lydelse SKOLFS 2020:213.
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1

Föreskrifter 
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:43) om kurser för hantverksprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kur-
ser för hantverksprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till föreskrifterna 
ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och av bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet och i dess inriktningar framgår 
av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som and-
raspråk 2 och 3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande
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Bilaga 11

Hantverksprogrammet (HV)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Entreprenörskap Entreprenörskap 100
Hantverk Hantverk – introduktion 200
Hantverkskunskap Tradition och utveckling 100

Kurser i inriktningarna

Inriktning Finsnickeri 500 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Hantverk Finsnickeri 1 200
Finsnickeri 2 200

Hantverkskunskap Material och miljö 100

Inriktning Florist 500 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Hantverk Florist 1 200
Florist 2 200

Hantverkskunskap Material och miljö 100

1 Senaste lydelse SKOLFS 2020:39.
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Inriktning Frisör, barberare, hår- och makeupstylist 300 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Hantverk Frisör 1 200
Hantverkskunskap Material och miljö 100

Inriktning Textil design 500 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Hantverk Textil design 1 200
Textil design 2 200

Hantverkskunskap Material och miljö 100

Inriktning Övriga hantverk 500 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Hantverk Hantverksteknik 1 200
Hantverksteknik 2 200

Hantverkskunskap Material och miljö 100



Statens skolverks
författningssamling
ISSN 1102-1950

SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN
Utkom från trycket
den

1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- och 
turismprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kur-
ser för hotell- och turismprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till före-
skrifterna ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och av bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet framgår av bilaga 1 till dessa 
föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som and-
raspråk 2 och 3.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande
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Bilaga 11

Hotell- och turismprogrammet (HT)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Aktiviteter och värdskap Besöksnäringen 100
Entreprenörskap Entreprenörskap 100
Konferens och evenemang Konferens och evenemang 100
Reception Logi 100
Reseproduktion och mark-
nadsföring

Hållbar turism 100

Resmål och resvägar 100
Service och bemötande Service och bemötande 1 100

1 Senaste lydelse SKOLFS 2020:40. Ändringen innebär bl.a. att kursen engelska 6 utgår 
som kurs inom programgemensamma ämnen.
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1

Föreskrifter 
om ändring i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:45) om kurser för industritekniska 
programmet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:45) om kur-
ser för industritekniska programmet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till före-
skrifterna ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet och i dess inriktningar framgår 
av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som and-
raspråk 2 och 3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande
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Bilaga 1

Industritekniska programmet (IN)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Industritekniska processer Industritekniska processer 1 100
Människan i industrin Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning Produktionsutrustning 1 100

Kurser i inriktningarna

Inriktning Driftsäkerhet och underhåll 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Driftsäkerhet och under-
håll

Avhjälpande underhåll 1 100

Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – elteknik 100
Underhåll – lager och smörjteknik 100

Inriktning Processteknik 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Industritekniska processer Industritekniska processer 2 100
Produktionskunskap Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning Produktionsutrustning 2 100

Produktionsutrustning 3 100
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Inriktning Produkt och maskinteknik 300 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Datorstyrd produktion Datorstyrd produktion 1 100
Produktionsutrustning Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling Produktutveckling 1 100

Inriktning Svetsteknik 400 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Produktutveckling Produktutveckling 1 100
Sammanfogningsteknik Svets grund 100

Kälsvets 1 100
Tillverkningsunderlag Tillverkningsunderlag 1 100
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1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kur-
ser för naturbruksprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till föreskrifterna 
ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet och i dess inriktningar framgår 
av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som and-
raspråk 2 och 3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande
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Bilaga 11

Naturbruksprogrammet (NB)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Biologi Biologi 1 100
Entreprenörskap Entreprenörskap 100
Naturbruk Naturbruk 200

Kurser i inriktningarna

Inriktning Djurvård 500 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng

Biologi – naturbruk Djurens biologi 100
Djur Djuren i naturbruket 100

Djurhållning 100
Sällskapsdjur 1 100

Djurvård inom djurens 
hälso- och sjukvård

Djurvård inom djurens hälso- och 
sjukvård 1

100

Inriktning Hästhållning 700 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Biologi – naturbruk Djurens biologi 100
Djur Djurhållning 100

1 Senaste lydelse SKOLFS 2020:41.
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Ämne Kurs Poäng

Fordon och redskap inom 
naturbruk

Fordon och redskap 100

Hästkunskap Hästkunskap 1 100
Hästkunskap 2 100

Ridning och körning Ridning och körning 200

Inriktning Lantbruk 700 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100
Djur Djuren i naturbruket 100
Fordon och redskap inom 
naturbruk

Fordon och redskap 100

Lantbruksdjur Lantbruksdjur 1 100
Lantbruksmaskiner Lantbruksmaskiner 1 100
Naturbrukets byggnader Byggnadsunderhåll 100
Växtodling Växtodling 1 100

Inriktning Naturturism 600 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100
Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg 1 100
Naturturism Naturturism 1 100

Naturturism 2 100
Skog, mark och vatten Mångbruk av skog 100
Skogsmaskiner Terrängtransporter 100

Inriktning Skogsbruk 700 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100
Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg 1 100
Skog, mark och vatten Mångbruk av skog 100
Skogsmaskiner Terrängtransporter 100

Virkestransport med skotare 100
Skogsproduktion Skogsskötsel 1 100

Virkeslära 100

Inriktning Trädgård 700 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100
Fordon och redskap inom 
naturbruk

Fordon och redskap 100

Skötsel av utemiljöer Skötsel av utemiljöer 100
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Ämne Kurs Poäng

Beskärning och trädvård 100
Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning 1 100
Trädgårdsodling Trädgårdsodling 100
Växtkunskap Växtkunskap 1 100
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1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedels-
programmet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kur-
ser för restaurang- och livsmedelsprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 
till föreskrifterna ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet och i dess inriktningar framgår 
av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som and-
raspråk 2 och 3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande



SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN

2

Bilaga 11

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Hygienkunskap Hygien 100
Livsmedels- och närings-
kunskap

Livsmedels- och näringskunskap 1 100

Måltids- och branschkun-
skap

Branschkunskap inom restaurang 
och livsmedel

100

Service och bemötande Service och bemötande 1 100

Kurser i inriktningarna

Inriktning Bageri och konditori 300 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Bageri- och konditorikun-
skap

Bageri 1 100

Choklad och konfektyr 100
Konditori 1 100

1 Senaste lydelse SKOLFS 2020:42.



SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN

3

Inriktning Kök och servering 300 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Mat och dryck i kombina-
tion

Mat och dryck i kombination 100

Matlagningskunskap Matlagning 1 100
Serveringskunskap Servering 1 100



Statens skolverks
författningssamling
ISSN 1102-1950

SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN
Utkom från trycket
den

1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och 
fastighetsprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kur-
ser för VVS- och fastighetsprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till 
föreskrifterna ska ha följande lydelse.

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och av bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet och i dess inriktningar framgår 
av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som and-
raspråk 2 och 3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande



SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN

2

Bilaga 11

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Elektroteknik Elkraftteknik 100
Systemkunskap Systemuppbyggnad 100

Värmelära 100
Verktygs- och material-
hantering

Verktygs- och materialhantering 100

Kurser i inriktningarna

Inriktning Fastighet 300 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Ellära Praktisk ellära 100
Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning 100
Fastighetsservice Fastighetsservice – byggnader 100

1 Senaste lydelse SKOLFS 2020:44.



SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN

3

Inriktning Kyl- och värmepumpsteknik 300 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Ellära Praktisk ellära 100
Kyl- och värmepumpstek-
nik

Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100

Kyl- och värmepumpsteknik – miljö 
och säkerhet

100

Inriktning VVS 300 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

VVS – installation Entreprenadteknik 100
Sanitetsteknik 1 100
Värmeteknik 1 100

Inriktning Ventilation 500 gymnasiepoäng

Ämne Kurs Poäng

Ventilation – installation Ventilationsisolering 100
Ventilationsmontering 1 100
Ventilationsmontering 2 200
Ventilationsservice 100



Statens skolverks
författningssamling
ISSN 1102-1950

SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN
Utkom från trycket
den

1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och 
omsorgsprogrammet;
beslutade den xx 2022.

Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kur-
ser för vård- och omsorgsprogrammet att 1 och 2 §§ samt bilaga 1 till före-
skrifterna ska ha följande lydelse. 

1 §   Vissa bestämmelser om programmets omfattning framgår av bilaga 2 
till skollagen (2010:800) och av bilaga 1 till gymnasieförordningen 
(2010:2039).

2 §   Vilka kurser som ska ingå i programmet framgår av bilaga 1 till dessa 
föreskrifter.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på 
programmet får välja bort kurserna svenska 3, eller svenska som andraspråk 
3, och engelska 6.
____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande



SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN

2

Bilaga 11

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Anatomi och fysiologi Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning

Funktionsförmåga och funktions-
nedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktions-
nedsättning 2 100

Gerontologi och geriatrik Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård 1 100

Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad Omvårdnad 1 100

Omvårdnad 2 100
Psykiatri Psykiatri 1 100

Psykiatri 2 100
Psykologi Psykologi 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg Social omsorg 1 100

Social omsorg 2 100

1 Senaste lydelse SKOLFS 2020:43. Ändringen innebär bl.a. att kurserna svenska 2 och 
svenska som andraspråk 2 utgår som kurser inom programgemensamma ämnen.



Statens skolverks
författningssamling
ISSN 1102-1950

SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN
Utkom från trycket
den

1

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2011:15) om kurser för yrkesdansarutbildningen;
beslutade den XX 2022.

Med stöd av 15 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning föreskriver 
Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:15) om kur-
ser för yrkesdansarutbildningen att 2 och 3 §§ samt bilaga 1 till föreskrifter-
na ska ha följande lydelse. 

2 §   Vilka kurser som ska ingå i yrkesdansarutbildningen och i dess profiler
framgår av bilaga 1 till dessa föreskrifter. 

Av 13 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning och 4 kap. 23 § 
gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på utbildningen får 
välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som andraspråk 2 och 3, 
och engelska 6.

3 §   Vilka kurser som får erbjudas som fördjupning inom yrkesdansarut-
bildningen framgår av bilaga 2 till dessa föreskrifter.

____________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2023. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas höstterminen 2023.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats 

före höstterminen 2023.

På Skolverkets vägnar

GENERALDIREKTÖREN
Föredragande



SKOLFS 
ÅÅÅÅ:NN

2

Bilaga 11

Yrkesdansarutbildningen
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Engelska Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia Historia 1a1 50
Matematik Matematik 1a 100
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50
Svenska Svenska 1 100

Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100

Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom gemensamma ämnen

Ämne Kurs Poäng

Dansteknik för yrkesdan-
sare

Dansträning för yrkesdansare 100

Dansteori Dansteori 100
Konst och kultur Konstarterna och samhället 50
Musik Musik för yrkesdansare 50

Kurser inom profilerna

Profil klassisk balett

Ämne Kurs Poäng

Dansteknik för yrkesdan-
sare

Klassisk balett 1a 200

Modern nutida dans 1b 200

Profil modern nutida dans

Ämne Kurs Poäng

Dansteknik för yrkesdan-
sare

Klassisk balett 1b 200

Modern nutida dans 1a 200

1 Senaste lydelse SKOLFS 2015:31.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 
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Datum 
2022-12-01 

 
Sammanträde: 2022-12-13 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

   

UPPR 

  

FSG-protokoll 2022-12-07 

 

2022-12-01 16404 

 

UPPR Folkuniversitetet IOP mellan Folkuniversitetet Väst, 

Borås Stad samt Almåsgymnasiet - 

Stärka unga människor till att skapa sin 

framtid 

2022-00233 

2022-11-24 16395 

 

IN Miljö- och 

konsumentnämnden 

2. Protokollsutdrag Miljö- och 

konsumentnämnden Miljörapport tertial 

2 2022 

2022-00110 

2022-11-22 16383 

 

IN Kommunstyrelsen Redovisning Socialt hållbart Borås 

2022 

2022-00226 

2022-10-31 16315 

 

IN Skolverket Statsbidrag för undervisning under 

skollov för 2022. Dnr 8.1.2-

2022:0028467 

2022-00206 

2022-10-31 16314 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2022-10-17  § 394 Intern 

kontrollplan 2023 

2022-00109 

2022-10-25 16280 

 

IN Myndigheten för 

Yrkeshögskolan 

Beslut efter tillsyn av 

yrkeshögskoleutbildningen 

Systemutvecklare.NET. Dnr MYH 

2022/3582 

2022-00204 



 
Datum 

2022-12-01 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-10-18 16228 

 

IN Kommunfullmäktige 4. Protokollsutdrag - 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-

29  § 168 Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2023 

2022-00149 

2022-10-17 16225 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

kartläggning och validering för 2022. 

Dnr 8.1.2-2022:0027568 

2022-00195 

2022-10-14 16224 

 

IN Skolverket 3. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 

för behörighetsgivande utbildning för 

lärare i yrkesämnen för 2022. Dnr 

8.1.2-2022:0027882 

2022-00089 

2022-10-17 16222 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-

29  § 179 Riktlinjer beställar-

/utförarmodellen. (Riktlinjer för 

beställning och köp av tjänster inom 

kommunkoncernen) 

2021-00219 

2022-10-17 16221 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-

29  § 180 Förslag på utökat uppdrag för 

Servicenämnden gällande 

krisberedskap 

2022-00015 

2022-10-14 16220 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

5. Dom från Förvaltningsrätten i 

Jönköping gällande överklagat beslut 

om avstängning enligt skollagen, mål 

1027-22 

2022-00031 

2022-10-10 16216 

 

IN Miljöförvaltningen 2. Inspektionskort efter utförd tillsyn 

enligt miljöbalken, ventilation, 

Bergslenagymnasiet Guldbaggen 1, 

Bergslenagatan 4. 

2022-00192 



 
Datum 

2022-12-01 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-10-10 16215 

 

IN Miljöförvaltningen 1. Inspektionskort efter utförd tillsyn 

enligt miljöbalken, städning, 

Bergslenagymnasiet Guldbaggen 1, 

Bergslenagatan 4. 

2022-00192 
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2022-12-13 
Instans 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under 

perioden 2022-10-12—2022-12-01 till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgivna skrivelser under perioden 2022-10-12—2022-12-01. 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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2022-12-01 

 
Sammanträde: 2022-12-13 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2022-11-22 16382 

 

UT NN 49. Svar från ordföranden i Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden på 

skrivelse gällande skolgång i 

gymnasiesärskolan 

2022-00152 

2022-10-17 16241 

 

UT Skolverket 2. Begäran till Skolverket om 

omprövning av beslut gällande 

nationell idrottsutbildning judo 

2020-00019 

2022-10-12 16239 

 

UT Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

2. Expedierat yttrande till 

Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 

4452-22, Överklagat beslut om 

inackorderingstillägg 

2022-00185 
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boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-13 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00003 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 13 december 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 10. 

Beslutsunderlag 

1. Lista nr 10 Delegationsbeslut 221213 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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