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Datum 

2019-06-04 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 

härmed till sammanträde på Quality Hotel Grand Borås, tisdagen den 11 juni 

2019 kl. 11:30 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 

allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Cerny 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

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

eva.lindstrom@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 
 

 

2.  Godkännande av föredragningslistan 
 

 

3.  Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 
Dnr 2019-00118 1.1.3.1 

 

4.  Utträde ur Teknikcollege 
Dnr 2019-00141 1.1.3.1 

 

5.  Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås 
Dnr 2019-00145 1.1.3.1 

 

6.  Anmälningsärenden 
Dnr 2019-00001 1.1.3.25 

 

7.  Delegationsbeslut 
Dnr 2019-00003 1.1.3.25 

 

8.  Övriga frågor 
 

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Jansson 
Handläggare 
033 358048 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2019-06-11 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 

beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 

pedagogik från och med den 1 januari 2020.         

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 

genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 

inriktning att decentralisera verksamheten. 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 

äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 

omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 

förhandling på Stadsledningskansliet. 

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 

likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 

vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med kvalitetssäkringen 

- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår intervjuer, 

referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av timavlönade 

sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 

beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 

pedagogik från och med den 1 januari 2020.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att en styrgrupp bildas för 

bemanningsenheten bestående av representanter från de förvaltningar som 

nyttjar tjänster från bemanningsenheten pedagogik. Syftet med styrgruppen blir 

att årligen ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande 

förvaltning om mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som 

bemanningsenheten pedagogik tillhandahåller.               
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Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 

äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 

funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 

Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 

organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 

årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 

tillhörighet. 

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 

under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 

godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 

Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas. 

Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 

initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 

föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 

initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 

bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier. 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 

genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 

inriktning att decentralisera verksamheten. 

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 

likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 

vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med kvalitetssäkringen 

- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår intervjuer, 

referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av timavlönade 

sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 

äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 

omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 

förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 

delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 

förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 

förvaltningarna. 

Bemanning pedagogik 

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 

800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad). 

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 

Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-

och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 

Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 
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Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 

Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 

också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 

bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 

2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 

Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 

bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 

gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 

uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 

arbetsgivarvarumärke. 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 

in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 

Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 

förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 

förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 

förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 

en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 

behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 

bemanningsenheten i sin egen organisation. 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 

förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 

formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av. I avtalen för 

2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 

kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 

engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 

äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 

engångskostnad inför 2019. 

Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 

bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 

bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet. 

Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 

berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 

diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten. 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 

till Grundskoleförvaltningen. 

Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 

utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte kommer 

att tappa fart. 



Borås Stad 
  Sida 

4(5) 

 

 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som de 

pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan och 

fritidsgårdar. 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen. 

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 

för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 

nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 

Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 

bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget. 

Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 

bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 

beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 

pedagogik från och med den 1 januari 2020.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att en styrgrupp bildas för 

bemanningsenheten bestående av representanter från de förvaltningar som 

nyttjar tjänster från bemanningsenheten pedagogik. Syftet med styrgruppen blir 

att årligen ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande 

förvaltning om mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som 

bemanningsenheten pedagogik tillhandahåller.              

 

  

Beslutsunderlag 

1. Remiss – organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik, 190507 

    

                        

Samverkan 

FSG via mail 190605. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskoleförvaltningen 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Remiss- Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 

äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 

funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 

Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 

organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 

årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 

tillhörighet.  

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 

under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 

godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 

Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas.  

 

Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 

initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 

föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 

initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 

bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier.  

 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 

genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 

inriktning att decentralisera verksamheten.  

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 

likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 

vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med  
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kvalitetssäkringen- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår 

intervjuer, referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av 

timavlönade sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 

äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 

omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 

förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 

delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 

förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 

förvaltningarna. 

 

Bemanning pedagogik 

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 

800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad).  

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 

Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-

och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 

Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 

Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 

Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 

också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 

bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 

2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 

Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 

bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 

gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 

uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 

arbetsgivarvarumärke. 
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Beställningar under 2018 

Enhet/ 

Förvaltning 

Totala antal 

beställningar 

Totala tillsatta 

beställningar 

Täckningsgrad 

Badenhet 359 357 99,4% 

Bibliotek 721 663 91,9% 

Fritidsgård 1553 1534 98,7% 

Förskola 21674 20010 92,3% 

Grundskola 5798 5388 92,9% 

Gymnasieskola* 543 543 100 % 

Kost och lokalvård 

(äldreomsorg) 

618 591 95,6% 

Kost och lokalvård 

(övrigt) 

3192 3014 94,4% 

Kultur 147 144 97,9% 

Totalt 34605 32244 93,1% 

*Gäller höstterminen 2018 i slutet av september. I slutet av terminen kom några 

gymnasieskolor igång. Alla gymnasieskolor har inte kommit igång än men 

planerar att göra det. 

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 

in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 

Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 

förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 

förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 

förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 

en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 

behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 

bemanningsenheten i sin egen organisation. 

 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 

förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 

formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av.  I avtalen 

för 2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 

kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 

engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 

äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 

engångskostnad inför 2019.  
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Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 

bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 

bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet.  

 

Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 

berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 

diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten.  

 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 

till Grundskoleförvaltningen.  

 

Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 

 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 

utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 

kommer att tappa fart. 

 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 

 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 
 
Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget.  
 
Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.  
 

 

Per Olsson 

Personalchef 
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Utträde ur Teknikcollege 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämnar samarbetsavtalet 

Teknikcollege.        

Ärendet i sin helhet 

Det nu gällande regionala samverkansavtalet mellan Teknikcollege-certifierade 

utbildningsanordnare gäller sedan 2015-01-01 och gäller t o m 2019-12-31. I 

samarbetet ingår Borås, Mark och Ulricehamns kommuner. Borås Stad har 

svarat för en halvtidsanställd regional processledare. Samarbetet har syftat till 

att fler elever ska söka till tekniska utbildningar. Utbildningsanordnare ska ha 

ett ömsesidigt utbyte i olika nätverksgrupper med regionala teknikföretag. 

Kostnaden för Borås Stads medverkan har varit 300 000 kr årligen. Under 

våren har uppföljning skett i regionala styrgruppen och medverkande skolor har 

utvärderat resultaten. Av utvärderingen framgår att de sökande till 

teknikutbildningar har minskat de senaste åren. Även samverkande regionala 

företag har minskat och skolornas upplevelse är att Teknikcollege inte tillför 

något i den samverkan som sker med företagen.  

 

Skolorna har ett omfattande samarbete med teknikföretagen i Borås och övriga 

Sjuhärad, oberoende av Teknikcollege. Sven Eriksonsgymnasiet har en 

regelbunden och bra kontakt med sju större teknikföretag i Borås och 

Ulricehamn. De regelbundna kontakterna består i programråd, att elever får 

sommarjobb i företagen samt praktikplatser. Två av företagen ger elever på 

Teknikprogrammet en utbildning i Lean Production och Six Sigma. 

 

Viskastrandsgymnasiet har samarbete inom Industritekniska programmet – 

Grafisk Teknik och Design (GTD) med över 40 företag i Sjuhärad. Flera av 

företagen och fackliga organisationer hjälper till med ett brett kontaktnät inom 

branschen, både nationellt och internationellt. Branschen har stort inflytande 

över utbildningen på GTD för att säkerställa att eleverna får rätt utbildning 

kopplad till branschens behov och krav. Bland annat har GTD varit delaktiga i 

Grafiska Företagens arbete med att ta fram en modell för validering i grafisk 

industri.  
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Samråd har också skett med Boråsregionens kommunalförbund, Mark och 

Ulricehamn, samt med Teknikcollege nationellt. Slutsatsen blir att samarbetet 

bör avslutas så snart som möjligt, dock senast 2019-12-31.               

                                

Samverkan 

FSG per e-post 2019-06-05. 

Beslutet expedieras till 

1. Marks kommun 

2. Ulricehamns kommun 

3. Boråsregionens kommunalförbund 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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2019-06-11 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00145 1.1.3.1 
 

  

 

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen 

att i samverkan med Förskole- och Grundskoleförvaltningen arbeta fram ett 

reviderat förslag av styrdokumentet Strategin Bildningsstaden Borås.   

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-12-20 Strategin Bildningsstaden Borås. 

Strategin har sedan  reviderats 2016-02-25. Nuvarande strategi gäller till och med 

2019. 

Strategin Bildningsstaden Borås är politikernas uppdrag till alla medarbetare inom 

skolväsendet i Borås Stad. Med skolväsendet avses samtliga skolformer dvs 

förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 

utbildning i svenska för invandrare samt fritidshem. 

Syftet med strategin är att fortsätta förbättringsarbetet i skolväsendet. 

Det strategiska dokumentet är indelat i fem områden med rubrikerna: 

Bildningsstaden Borås, Lust att lära – möjlighet att lyckas, Det goda lärandet, 

Strategisk inriktning och Utvecklingsområden. Dokumentet ger en beskrivning av 

vad politikerna dels förväntar sig av medarbetarna i skolväsendet, dels vilka 

utfästelser de själva ger för att skolväsendet i Borås Stad fortsatt ska förbättras och 

utvecklas. 

För revidering av Strategin Bildningsstaden Borås ansvarar Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden i samverkan. 

För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden var för sig.  

Vid klusterpresidium den 27 maj 2019 beslutades att nämnderna ska ge ett 

gemensamt uppdrag till förvaltningarna att arbeta fram ett reviderat förslag av 

styrdokumentet Strategin Bildningsstaden Borås. Förslaget ska vara klart till nästa 

klusterpresidium den 11 september 2019.     

 

Beslutsunderlag 

1. Strategi Bildningsstaden Borås (gäller tom 2019)         



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Samverkan 

Samverkan i FSG via e-post 2019-06-05. 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 2016-02-25
Datum: 20 december 2012, reviderad 25 februari 2016.
För revidering ansvarar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbild-
ningsnämnden i samverkan.
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden var för sig.
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbild-
ningsnämnden.
Dokumentet gäller till och med: 2019

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

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

Definition av begrepp
Skolväsendet

Skolväsendet i Borås omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 

invandrare. I skolväsendet ingår också fritidshem.

Barn

Den som går i förskoleverksamhet.

Elev

Den som deltar i utbildning med undantag för barn i

förskolan.

Lärare

Förskollärare och lärare
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Bildningsstaden
Borås
I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna
strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet i skolväsendet i Borås och göra Borås till
en bildningsstad.

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte bara
en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss själva. I
ett mångkulturellt samhälle är bildningen bryggan till en kulturöverskridande förståelse.
I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och
intolerans.

Bildning kan vara både praktisk och teoretisk. Bildning kan handla om att veta hur
man gör något, t ex i ett hantverk, och kan också innebära att ha kunskap och förståelse
om begrepp och sammanhang i ett vetenskapligt perspektiv. Bildning innefattar
ytterligare ett perspektiv, nämligen vetskapen att handla rätt och vist i förhållande
till andra och sin omvärld. Människor lär sig många olika saker på många olika sätt
under sitt liv. Det finns därför många sätt att vara bildad på. Det intressanta är själva
processen – själva resan. Målet är inte att bli bildad utan att alltid ha möjlighet att
växa i sin bildning.

Den bildade medborgaren är en människa i ständig utveckling – en individ som skapar
sig själv. Det handlar om att växa som individ. Men det handlar också om vårt
förhållande till andra. Det handlar om en social gemenskap. Det handlar om att se
sig själv och därmed förstå den andre och att se den andre för att förstå sig själv.

Att bilda sig är som att göra en resa - att bryta upp från det välbekanta, att öppna sig
för det främmande och annorlunda för att sedan komma hem med egna erfarenheter
av det obekanta. Hemkomna tolkar vi in detta i våra tidigare erfarenheter. Människan
vinner nya insikter.

Skolan ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt deltagande
i samhället. Det innebär att skolan måste arbeta med bildning i bred bemärkelse,
t ex att söka kunskap och kritiskt ifrågasätta och att samspela med andra för
gemensamma mål. Det handlar om att växa som människa och utveckla en mångfald
av färdigheter.

Lust att lära – möjlighet att lyckas
Med utgångspunkt i ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” är uppdraget att göra det
möjligt för alla barn och elever att lyckas. I en trygg miljö där elever får utrymme att
uttrycka sina åsikter och få dessa tillvaratagna följer lusten att lära. Barn och elever
utvecklas och lär mer i ett skolväsende som sätter lärande och kunskaper i centrum,
har högt ställda förväntningar på barn och elever, följer upp vad eleverna kan och
bygger förtroendefulla relationer.

Alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund. Alla har rätt till
goda kunskaper och en god utbildning. Detta är det viktigaste värdegrundsuppdraget.
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Det går att skapa ett skolväsende där alla barn och elever oavsett bakgrund och förutsättningar
når målen. Skollagen ger oss ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Alla barn och elever 
har rätt att få kunskap så att de kan klara kommande studier och arbeten, göra sina röster 
hörda, muntligt och skriftligt, och värdera all information som omger dem i samhället. 
Detta är grundläggande demokratiska rättigheter.

Strategin Bildningsstaden Borås är politikernas uppdrag till alla medarbetare inom
skolväsendet i Borås Stad.

Det goda lärandet
Kunskap är mer än faktakunskaper och färdighetskunskaper; det handlar om bildning
i bred bemärkelse, t ex att söka och värdera kunskap och att samspela och bedöma
med andra för gemensamma mål. Lärande är en social process där samspelet
mellan människor är avgörande och kännetecknas av ömsesidig respekt.

En förutsättning för bildning är det goda lärandet i skolväsendet. Kännetecken för
detta är att läraren har som utgångspunkt att barnet och eleven vill och kan lära sig,
har höga förväntningar och utmanar varje barns och elevs lärande. Även vårdnadshavarna
har stor betydelse för barnets och elevens lärande i detta avseende.

Det handlar också om att lärarens förhållningssätt till bedömning och lärande är
framåtsyftande. Läraren har en kontinuerlig kommunikation med eleven om dennes
kunskapsutveckling; var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg.

Barnet och eleven utvecklar sitt lärande genom meningsfullt samspel med lärare och
kamrater. När barnet och eleven får använda bedömning för sitt eget lärande kan
den själv se sitt mål, var den befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg. Därigenom erövrar eleven makten över sitt eget lärande.

Läraren måste kontinuerligt reflektera över lärandeprocessen tillsammans med
kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt viktiga uppdrag och ställer krav på ständig
utveckling i sin profession.

Strategisk inriktning
Undervisning
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. Läraren
har ansvar för att eleven ges verktyg att utveckla kunskap och får förtrogenhet
att hantera nya utmaningar. Barn och elever ska bli aktiva i sin egen lärandeprocess
så att de kan hitta olika sätt att lära sig och använda sina resurser för att utveckla fördjupade
kunskaper och förmågor. De ska vara rustade att göra aktiva och medvetna
val som ansvarstagande demokratiska medborgare.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje barn och elev får möta en undervisning där de ser lärandemålen, var de 

befinner sig i förhållande till dessa och förstår vad som är nästa steg.

Lärares kompetens
Kompetenta och skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång.
Skolväsendet i Borås Stad ska därför ge förutsättningar och stödja lärares
arbete och utveckling för att garantera bästa möjliga lärande för varje enskilt barn
och elev. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som innebär att kontinuerligt utveckla
sitt kunnande och sin förståelse av lärandeprocessen.
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För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje lärare tar ansvar för varje barns och elevs lärande,
• att varje lärare genom kollegialt lärande utvecklar sin profession,
• skapa tydliga karriärvägar.

Ledarskap
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och har
en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med en tydlig
rollfördelning och förtroende mellan politiker och tjänstemän.

På förvaltningsnivå skapar förvaltningschef förutsättningar för förskolechef och
rektor att leda verksamheten mot målen i det nationella utbildningsuppdraget. Förvaltningschef
ansvarar för systematisk uppföljning och för att varje barn och elev
når målen för utbildningen.

Förskolechef och rektor har ett pedagogiskt ledarskap och fokuserar på läroplansuppdraget.
Varje förskolechef och rektor bär på sin nivå ansvar för systematisk
uppföljning av den egna verksamhetens resultat. Förskolechef och rektor ska hålla
sig förtrogna med den dagliga verksamheten och särskilt verka för att utbildningen
utvecklas.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens 

hos personal,

• ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap,

• att det bedrivs kontinuerlig professionsutveckling för att öka ansvarigheten för 
måluppfyllelsen,

• att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,

• arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.

Utvecklingsområden
För Bildningsstaden Borås är nedanstående utvecklingsområden centrala. De har
identifierats i vårt systematiska kvalitetsarbete för skolväsendet.

Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad.

• Systematiskt kvalitetsarbete

• Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt

• Värdegrund

• Barn- och elevhälsoarbete

• Nyanlända/modersmål

• Digital kompetens

För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer

• Språk-, läs- och skrivutveckling

• Matematik

Förvaltning inom skolväsendet och varje enhet ska förhålla sig till denna strategi
och de identifierade utvecklingsområdena i sina respektive planer. Barns och elevers
perspektiv ska tas till vara.
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2019-05-14—2019-06-03 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2019-05-14—2019-06-03.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 
2019-06-04 

 
Sammanträde: 2019-06-11 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-05-24 11638 
 

IN Miljö- och 
konsumentnämnden 

Beslut från Miljö- och 
konsumentnämnden - Registrering av 
livsmedelsanläggning 
Kyllaredsgymnasiet 

2019-00137 

2019-05-20 11627 
 

UPPR  10. Beslut om tillfällig ändring i 
vidaredelegeringen för 
Utbildningskontoret 

2018-00265 

2019-05-14 11625 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om statsbidrag 
för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på 
introduktionsprogram för 2019 

2019-00131 

2019-05-14 11623 
 

IN Skolverket Statsbidrag för gymnasial 
lärlingsutbildning och lärlingsliknande 
utbildning på introduktionsprogram för 
2018, dnr 8.1.2-2019:0014103 

2019-00129 

2019-05-16 11622 
 

UPPR  9. Vidaredelegering enligt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-29 med 
verkställighetsåtgärder - 
Utbildningskontoret 

2018-00265 



 
Datum 

2019-06-04 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-05-16 11621 
 

UPPR  8. Vidaredelegering enligt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-29 med 
verkställighetsåtgärder - 
Vuxenutbildningen 

2018-00265 

2019-05-16 11620 
 

UPPR  7. Vidaredelegering enligt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-29 med 
verkställighetsåtgärder - 
Viskastrandsgymnasiet 

2018-00265 

2019-05-16 11616 
 

IN Inspektionen för vård 
och omsorg IVO 

Beslut från Inspektionen för vård och 
omsorg IVO - Tillsyn av elevhem, 
bostad med särskild service för barn och 
ungdomar enligt LSS, i Borås Stad 

2019-00012 

2019-05-16 11614 
 

IN Revisionskontoret Revisionsberättelse och 
Revisionsredogörelse 2018 för 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

2019-00127 

2019-05-14 11594 
 

UPPR  6. Vidaredelegering enligt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-29 med 
verkställighetsåtgärder - Sven 
Eriksonsgymnasiet 

2018-00265 

2019-05-14 11593 
 

UPPR  5. Vidaredelegering enligt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-29 med 
verkställighetsåtgärder - 
Bäckängsgymnasiet 

2018-00265 



 
Datum 

2019-06-04 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-05-14 11592 
 

UPPR  4. Vidaredelegering enligt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-29 med 
verkställighetsåtgärder - 
Björkängsgymnasiet 

2018-00265 

2019-05-14 11591 
 

UPPR  3. Vidaredelegering enligt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-29 med 
verkställighetsåtgärder - 
Bergslenagymnasiet 

2018-00265 

2019-05-14 11590 
 

UPPR  2. Vidaredelegering enligt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-29 med 
verkställighetsåtgärder - 
Almåsgymnasiet 

2018-00265 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-11 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 11 juni 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista 40-42.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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