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Datum 

2020-10-09 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordinarie ledamöter kallas härmed 

till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen den 27 

oktober 2020 kl. 15:00. Beslutssammanträdet börjar kl. 17.00. Ersättare deltar 

via virtuellt mötesrum i Teams. 

 

Det är av stor vikt att ordinarie ledamöter meddelar respektive 

gruppledare vid förhinder. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträden 

hållas inför stängda dörrar 

 

 

Andreas Cerny 
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

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

eva.lindstrom@boras.se 

 

 

Gruppöverläggningar: 

Mitt-S-Samverkan, måndagen den 26 oktober, kl. 17.30, Olovsholmsgatan 32, 

plan 5, konferensrum Tämta alternativt digitalt via Teams. 

mailto:eva.lindstrom@boras.se
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Ärende 

1. Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 

  

2. Godkännande av föredragningslistan 

   

3. Information från förvaltningen 

   

4. Månadsuppföljning september 2020 

Dnr 2020-00057 1.2.4.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Uppdrag - Modell socioekonomisk fördelning Framtidens gymnasieskola 

Dnr 2020-00196 1.1.3.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsprocessen 2021 

Dnr 2020-00165 1.2.3.0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

7. Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021 

Dnr 2020-00166 1.1.3.0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

8. Förändring i gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2021/2022, 

Bäckängsgymnasiet 

Dnr 2020-00158 3.5.0.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

9. Översyn av International Baccalaureate IB (skrivelse ej klar) 

Dnr 2020-00013 1.1.3.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

10. Yttrande över remiss - Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd 

Dnr 2020-00173 1.1.3.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

11. Yttrande över remiss - Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Dnr 2020-00187 1.1.3.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

12. Anmälningsärenden 

Dnr 2020-00001 1.1.3.25 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

13. Avgivna skrivelser 

Dnr 2020-00002 1.1.3.25 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

14. Delegationsbeslut 

Dnr 2020-00003 1.1.3.25 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

15. Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp 

   

16. Övriga frågor 
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Månadsuppföljning september 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 

september 2020.  

Nämnden noterar Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 391, om att 

merkostnader till följd av Covid-19 ska hanteras centralt.           

Sammanfattning  

Prognosen är ett underskott på 5 mnkr. Avvikelsen härrör till budgeten för 

köpta-sålda platser och beror på fler elever placerade på dyra specialskolor 

utanför Borås, färre elever från grannkommunerna samt att en begäran om 

retroaktiv ersättning har inkommit från en fristående skola som gick i konkurs 

2013. Utbildningsskulden som uppstår på grund av corona-situationen medför 

ökade kostnader på minst 2 mnkr för undervisningen i år. 

 

Vuxenutbildningen möter en kraftig ökning på efterfrågan av studieplatser på 

grund av konjunkturläget. Detta ska göras inom befintlig ram vilket kräver 

interna anpassningar, men bedömningen är att verksamheten klarar ett 

nollresultat i år. 

 

Sjukfrånvaron för förvaltningens medarbetare har hållit sig på en låg och stabil 

nivå under sommaren och fram till sista augusti. Verksamheten beskriver att det 

finns en generell ökning i korttidsfrånvaron från september. Efter skolstart är 

det ett normalt mönster att sjukfrånvaron går upp under en period. 

 

Det finns en utbildningsskuld framförallt kopplat till praktiska moment och 

APL som skjutits från våren till hösten. En plan finns för att arbeta ikapp den 

under hösten. I de teoretiska ämnena finns det något fler elever än tidigare som 

inte lyckats i framförallt matematik, engelska, fysik och kemi. Det är kurser som 

elever brukar ha svårt med och där kan vi se att fler elever fallit igenom 

eftersom de inte kunnat få det stöd som man kan erbjuda när eleverna är på 

plats i skolan. 
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Total elevfrånvaro i inledningen av terminen är 11,8 % vilket får anses vara 

relativt högt men också är starkt kopplat till den rådande pandemin och att 

elever med symtom ska stanna hemma från skolan. 

               

Ärendet i sin helhet 

Ekonomi 

Prognosen är ett underskott på 5 mnkr. Avvikelsen härrör till budgeten för 

köpta-sålda platser och beror på fler elever placerade på dyra specialskolor 

utanför Borås och färre elever från grannkommunerna, samt en begäran om 

retroaktiv ersättning har inkommit från en fristående skola som gick i konkurs 

2013. Utbildningsskulden som uppstår på grund av corona-situationen medför 

ökade kostnader på minst 2 mnkr för undervisningen i år. 

 

Verksamhetsutveckling 

Förvaltningen har under september arbetat fram en prioriteringslista över de 

projekt som på grund av Covid-19 pausades under våren. Av de totalt 32 

projekten som pågår så är några redan uppstartade bland annat arbete med 

dokumenthanteringsplan och projektmodellen för våra IT-system, PM3. Under 

oktober och november kommer fokus läggas på utredningar kopplade till 

uppdrag om framtidens gymnasieskola vilket medför att några 

utvecklingsprojekt blir senarelagda.  

 

Status vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen möter en kraftig ökning på efterfrågan av studieplatser på 

grund av konjunkturläget. Detta ska göras inom befintlig ram vilket kräver 

interna anpassningar, men bedömningen är att verksamheten klarar ett 

nollresultat i år. 

 

På grund av Coronasituationen aviserade regeringen i våras att staten i år skulle 

stå för den del av yrkesvux som kommunerna normalt medfinansierar. Detta 

utgörs av hälften av utbildningsplatserna för yrkesvux. Satsningen finansieras 

genom ett extra statsbidrag som sökts under hösten. Boråsregionens 

vuxenutbildning sökte 30 mnkr ur detta statsbidrag för att täcka kommunernas 

kostnader för medfinansiering. På grund av att mer medel sökts än som avsatts 

nationellt beviljades dock enbart hälften av dessa medel när Skolverket fattade 

beslut i september. Detta sena och oväntade besked kommer att öka 

osäkerheten inför kommande år. 

 

Arbetslivsnämnden beslutade i början på 2020 att finansiera viss 

yrkesutbildning i kombination med sfi inom Vuxenutbildningen. Medlen avser 

två år. På grund av Corona har utbildningarna inte kunna starta under 2020, 

men utbildningsplatserna kommer starta upp under 2021 och medlen förbrukas 

i sin helhet under det året. 

 

 Medarbetare 
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Sjukfrånvaron för förvaltningens medarbetare har hållit sig på en låg och stabil 

nivå under sommaren och fram till sista augusti. Verksamheten beskriver att det 

finns en generell ökning i korttidsfrånvaron från september. Efter skolstart är 

det ett normalt mönster att sjukfrånvaron går upp under en period. Det har 

också varit en ökning i frånvaron på grund av att medarbetare stannar hemma 

vid symtom och provtagning samt för vård av barn utifrån de riktlinjer som 

Folkhälsomyndigheten anger. Vid veckoavstämningar med ledningsgruppen är 

medarbetares och elevers mående en av de stående punkterna och 

förvaltningen följer utvecklingen. 

 

 

 
 

 

Elevernas måluppfyllelse 

 

Baserat på rapporter från förvaltningens rektorer sammanställs nuläget för 

eleverna så här: 

 

Vuxenutbildningen – eleverna verkar, på gruppnivå, ha klarat övergången till 

fjärr- och distansundervisning relativt väl. Detta mycket tack vare lärarnas 
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flexibilitet i att både undervisa digitalt men även använda möjligheten till 

undantag för att ta in elever för t.ex. prövningar och praktiska moment. På 

individnivå finns det elever som lyckats sämre och då ofta tagit en paus från 

studierna. Vissa arbetsplatsförlagda moment har fått skjutas till hösten och det 

verkar flyta på som planerat nu. 

Gymnasieskolan – det finns en utbildningsskuld framförallt kopplat till 

praktiska moment och APL som skjutits från våren till hösten. En plan finns 

för att arbeta ikapp den under hösten men på Fordonsprogrammet uttrycker 

man att det är förenat med att extra resurser måste skjutas till för att eleverna 

ska få möjlighet att få tillräckligt många körtimmar. I de teoretiska ämnena 

finns det något fler elever än tidigare som inte lyckats i framförallt matematik, 

engelska, fysik och kemi. Det är kurser som elever brukar ha svårt med och där 

kan vi se att fler elever fallit igenom eftersom de inte kunnat få det stöd som 

man kan erbjuda när eleverna är på plats i skolan. Det finns en plan för att 

hämta hem detta i form av omläsning av kurser och prövningar.  

 

Det bör också sägas att anledningen till att läget ändå ser relativt ljust ut på 

helheten så beror det i mångt och mycket på lärarnas fantastiska insats under 

våren och även i inledningen av detta läsår. Det är därför det ser så bra ut på 

gruppnivå, men på individnivå finns det självklart en del utmaningar. 

 

Frånvarorapport 

Statistiken som är bilagd avser perioden från skolstart i augusti till 25 

september. Det är viktigt att ta med i beaktande att vi även under inledningen 

av det här läsåret har haft vissa besvär med att kunna registrera 

närvaro/frånvaro korrekt beroende på brister i IST-analys. Elever har inte alltid 

legat rätt registrerade i kursgrupper vilket gör att lärare inte alltid kunnat föra 

närvaro. Det är således möjligt att siffran för kvitterade lektioner och den 

faktiska elevfrånvaron kan vara något missvisande. Bristerna i IST har rättats till 

efterhand och bedömningen är nu att funktionaliteten i systemen och därmed 

tillförlitligheten i framtida statistik kommer att se bättre ut. 

 

Total frånvaro i inledningen av terminen är 11,8 % vilket får anses vara relativt 

högt men också är starkt kopplat till den rådande pandemin och att elever med 

symtom ska stanna hemma från skolan. Det finns variationer i hur många elever 

på respektive enhet som är frånvarande men här behöver man också ta med i 

beaktandet att antal elever/enhet varierar stort vilket påverkar procentsatsen. 

Den ogiltiga frånvaro ligger på 1,8 % vilket på totalen får anses vara relativt 

lågt. Dock kan man se att enheter med IM-program har fler elever med ogiltig 

frånvaro än enheter med nationella program. Kvitteringsgraden ligger på 86,8 

% vilket utifrån förutsättningar i IST får anses vara hög. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomisk rapport 

2. Redovisning frånvaro GY, september 20 
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Samverkan 

FSG 201021 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Central administration 12 489 17 000 12 779 12 415 364  

Politisk verksamhet 776 1 200 903 825 78  

Gymnasieskola 309 951 410 056 305 172 313 124 -7 952 -10 444 

Vuxenutbildning 56 938 78 000 58 715 58 962 -247  

Gymnasiesärskola 23 471 35 835 27 271 28 208 -937  

Naturskola 31 500 375 31 344  

Insatser enligt LSS 1 320 1 365 1 476 1 793 -317  

Buffert 0 5 444 4 083 0 4 083 5 444 

Verksamhetens nettokostnader 404 976 549 400 410 774 415 358 -4 584 -5 000 

Kommunbidrag 390 388 549 400 410 774 410 774   

Resultat jfr med kommunbidrag -14 588 0 0 -4 584  -5 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -14 588   -4 584  -5 000 

Verksamhetsmått 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 Utfall Sep 2020 

Antal elever från kommunen i gymnasieskola 3 823 4 128 4 160 3 992 

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasieskolor. 4 326 4 592 4 524 4 390 

Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar 507   431 

Antal elever från andra kommuner. 1 048 1 048 949 941 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 594 616 617 584 

Generellt för alla verksamhetsmått: 
Måtten per aug 2019 är inte framtagna på samma sätt som per aug 2020, varför de inte är jämförbara. Måtten per aug 2020 är framtagna genom lägga ihop befintliga elever (årskursuppflyttade) med 
antagna elever per 4 sept. 
Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar är ej ett budgetmått och för augusti saknas utfall. 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 Utfall Sep 2020 

Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola  75 76 73 

Totalt antal elever i Borås Stads gymnasiesärskolor 95 103 104 103 

Antal elever från andra kommuner 29 33 32 33 

Generellt för alla verksamhetsmått: 
Måtten per aug 2019 är inte framtagna på samma sätt som per aug 2020, varför de inte är jämförbara. Måtten per aug 2020 är framtagna genom lägga ihop befintliga elever (årskursuppflyttade) med 
antagna elever per 4 sept. 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Prognosen är ett underskott på 5 mnkr (med bufferten på 5,4 mnkr inräknad). 

Nämnden har beslutat använda den centrala bufferten på 5,4 Mnkr och ett ramtillskott på 4,5 mnkr för att hantera 
avvikelsen på köpta – sålda platser och flyktingersättningen inom gymnasieskolan. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som sammanlagt omfattar 17 mnkr i år (25,6 mnkr 
föregående år), som kommer få full effekt i år och de egna verksamheterna beräknas lämna ett nollresultat. 

Avvikelsen härrör till budgeten för köpta-sålda platser och beror på fler elever placerade på dyra specialskolor utanför Borås 
och färre från grannkommunerna som vill studera i Borås. Utöver detta har en begäran om retroaktiv ersättning har 
inkommit från en fristående skola som gick i konkurs 2013. 
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Särskilt om Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen möter en kraftig ökning på efterfrågan av studieplatser på grund av konjunkturläget. Detta ska göras 
inom befintlig ram vilket kräver interna anpassningar, men bedömningen är att verksamheten klarar ett nollresultat i år. 

På grund av Coronasituationen aviserade regeringen i våras att staten i år skulle stå för den del av yrkesvux som 
kommunerna normalt medfinansierar. Detta utgörs av hälften av utbildningsplatserna för yrkesvux. Satsningen finansieras 
genom ett extra statsbidrag som sökts under hösten. Boråsregionens vuxenutbildning sökte 30 mnkr ur detta statsbidrag för 
att täcka kommunernas kostnader för medfinansiering. På grund av att mer medel sökts än som avsatts nationellt beviljades 
dock enbart hälften av dessa medel när Skolverket fattade beslut i september. Detta sena och oväntade besked kommer att 
öka osäkerheten inför kommande år. 

Arbetslivsnämnden beslutade i början på 2020 att finansiera viss yrkesutbildning i kombination med sfi inom 
Vuxenutbildningen. Medlen avser två år. På grund av Corona har utbildningarna inte kunna starta under 2020, men 
utbildningsplatserna kommer starta upp under 2021 och medlen förbrukas i sin helhet under det året. 

 

Generella risker i prognosen 

 Osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar köpta - sålda platser för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 Osäkerhet råder gällande flyktingersättningen för att finansiera språkintroduktionen för gymnasiet, då dessa 
ansökningar görs terminsvis i efterhand och handläggningen hos myndigheten kan ta upp till ett år. 

 Coronasituationen har inneburit en mycket stor påverkan på nämndens verksamhet. 
Utbildningsskulden som uppstår på grund av corona-situationen medför ökade kostnader på minst 2 mnkr för 
undervisningen i år. Nämnden väntar på svar från Kommunstyrelsen, som tillskrivits om ekonomiskt tillskott för 
att täcka detta. 

 Förvaltningen har ett pågående rättsfall avseende ersättning till folkhögskola för sfi inom Vuxenutbildningen. 



2020-08-19 - 2020-09-25

Elev kön
Elev aktuell skola
Totalt 4319 2068 2251 86,8% 88,6% 85,2% 1,8% 1,6% 2,0% 11,8% 12,7% 11,0%
Almåsgymnasiet A 238 177 61 79,0% 80,7% 73,6% 4,4% 4,6% 3,8% 16,6% 17,9% 12,7%
Almåsgymnasiet B 233 159 74 93,7% 94,8% 91,0% 4,0% 2,8% 6,6% 14,9% 14,8% 14,9%
Almåsgymnasiet C 243 145 98 71,7% 72,0% 71,3% 3,3% 2,9% 3,9% 11,3% 12,2% 10,0%
Bäckängsgymnasiet A 472 273 199 96,2% 95,5% 97,0% 0,8% 0,6% 1,0% 10,7% 10,8% 10,6%
Bäckängsgymnasiet B 528 383 145 97,7% 97,8% 97,5% 1,1% 1,1% 0,9% 12,3% 13,0% 10,4%
Bäckängsgymnasiet C 211 162 49 91,8% 92,9% 88,0% 1,8% 1,5% 2,8% 15,5% 14,6% 18,5%
Bäckängsgymnasiet D 177 115 62 96,0% 96,0% 96,1% 3,9% 2,9% 5,9% 16,1% 15,5% 17,2%
Sven Eriksonsgymnasiet A 405 101 304 83,2% 84,5% 82,7% 0,4% 0,3% 0,5% 9,4% 9,7% 9,3%
Sven Eriksonsgymnasiet B 207 83 124 79,7% 81,8% 78,4% 1,2% 0,8% 1,4% 10,5% 9,7% 11,0%
Sven Eriksonsgymnasiet C 654 313 341 78,6% 79,2% 78,1% 0,8% 0,7% 1,0% 10,8% 10,6% 11,0%
Viskastrandsgymnasiet A 250 44 206 85,3% 91,5% 84,0% 1,4% 1,6% 1,4% 10,3% 13,2% 9,7%
Viskastrandsgymnasiet B 316 71 245 93,1% 88,8% 94,2% 1,4% 0,4% 1,7% 11,4% 10,3% 11,7%
Viskastrandsgymnasiet C 277 23 254 81,9% 84,1% 81,7% 2,4% 2,2% 2,4% 9,4% 13,4% 9,0%
Viskastrandsgymnasiet D 85 18 67 70,3% 68,4% 70,9% 14,8% 4,6% 18,3% 32,6% 23,1% 35,8%
Viskastrandsgymnasiet E 23 1 22 75,2% 71,6% 75,4% 8,6% 3,3% 8,8% 21,7% 46,0% 20,7%

Antal unika elever % Kvitterat % Ogiltig frånvaro % Total frånvaro

Totalt Flicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt Flicka Pojke
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Uppdrag - Modell socioekonomisk fördelning 

Framtidens gymnasieskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anteckna informationen. 

Ärendet i sin helhet 

Den bärande idén med att arbeta med en särskild resurstilldelning i 

gymnasieskolan, utöver programpeng, är att främja elevernas lika möjligheter att 

lyckas i skolan. 

I och med införandet av en ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolan till 

budget 2020, fördelas extra medel till eleverna inom de individuella 

programmen och den särskilda ASD-anpassade verksamheten. I nämndbeslutet 

2020-09-29 om Framtidens gymnasieskola ingår ett uppdrag att utreda 

möjligheten att fördela ytterligare medel till verksamheter som har störst 

avvikelse i socioekonomiska förutsättningar bland sina elever. 

Det är ett vanligt förfaringssätt i andra kommuner, vad som kan skilja är vilka 

socioekonomiska parametrar man väljer att arbeta med och graden av 

komplexitet i indexeringen. 

Utgångspunkten i den modell som tas fram för vår gymnasieskola är de mest 

vedertagna socioekonomiska parametrarna utländsk bakgrund, föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och försörjningsstöd i familjen. 

För att få fram ett kvalitetssäkrat underlag för den socioekonomiska 

fördelningen har förvaltningen köpt tjänsten från Statistiska Centralbyrån, SCB. 

Det index som SCB kommer skapa med vårt elevunderlag kommer användas 

för att tillskjuta extra resurser till de program där behovet är störst. Arbetet med 

detta införs i gymnasieskolans budgetprocess för 2021 och i budgeten för den 

egna gymnasieskolan för år 2021 har det reserverats medel för detta. I bilaga till 

Budget 2021:2 kommer förvaltningen att redovisa hur dessa beräkningar har 

gjorts.           

Samverkan 

FSG 2020-10-15 
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Tid- och arbetsplan för budget och 

uppföljningsprocessen 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer tid- och arbetsplan för 

uppföljning 2021 och budget 2022.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag på tid- 
och arbetsplan för uppföljning 2021 och planering 2022. Dokumentet bygger 
på den kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt 
utgår ifrån de övergripande styrdokument som styr nämndens arbete. Om det i 
arbetet med tillitsresan kommer justeringar i den kommungemensamma 
processen avser Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen anpassa tid och 
arbetsplanen efter dessa förändringar. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerings- och uppföljningsarbete 
utgår från de fyra perspektiven elev, verksamhet, personal och ekonomi. Tid- 
och arbetsplan för uppföljning 2021 och budget 2022 syftar till att skapa 
förutsättningar för en hög kvalitet i planerings- och uppföljningsarbetet.             
               

Beslutsunderlag 

1. Tid och arbetsplan 2021                  

Samverkan 

FSG 201021 
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Tid- och arbetsplan för uppföljning 2021 och budget 

2022 

1. Planering och uppföljning i Borås Stad 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tid- och arbetsplan för uppföljning 

2021 och budget 2022 bygger på den kommungemensamma processen för 

planering och uppföljning samt utgår ifrån de övergripande styrdokument som 

styr nämndernas arbete. 

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

upp genom uppdrag och målsatta indikatorer. (se bild nedan)  

 

 

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

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

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

sätt. 

Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och 

anger de politiska prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser 

det kommande året. Budgeten anger målvärden på Kommunfullmäktiges 

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

Indikatorerna är fleråriga medan ambitionsnivån revideras varje år. Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar om egna indikatorer och uppdrag inom 

sitt verksamhetsområde som en del i budgetarbetet. De av kommunfullmäktige 

och nämnden beslutade indikatorerna arbetar respektive verksamhet med i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

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

måluppfyllelse är det viktigt med styrinformation av god kvalitet. 

Planering av budget 

Kommunstyrelsen fastställer i juni de ekonomiska planeringsramar som är 

grunden för nämndens förslag till budget.  

Nämnden gör sedan ett förslag till budget inom sitt verksamhetsområde, 

vilken skickas till Kommunfullmäktige för prövning under hösten. Förslaget är 

samtidigt grunden för förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och 

detaljbudgetar.  

Kommunstyrelsen bereder därefter nämndernas budgetförslag inför 

Kommunfullmäktiges beslut.  

Nämnderna uppdaterar sina budgetförslag efter Kommunfullmäktiges beslut 

och fattar egna beslut senast i december. Kommunstyrelsen fastställer därefter 

nämndernas budgetar i februari. 

Kommunstyrelsen kan vid behandling av nämndens budget justera det 

ekonomiska mål som Kommunfullmäktige fastställt så att nämnden får 

disponera överskott eller får krav att täcka tidigare underskott. 
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2. Uppföljningsrapporter 

Det åligger nämnden att fortlöpande under året följa och analysera såväl 

verksamhetsutveckling som ekonomiskt utfall. Vid varje nämndsammanträde 

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

överskridas beslutar nämnden om korrigerande åtgärder. Det ekonomiska 

målet är överordnat verksamhetsmål som Kommunfullmäktige fastställt i 

budgeten eller genom särskilda beslut. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tertialuppföljningar och 

årsredovisning ska innehålla en analys utifrån de fyra perspektiven  

- elev/vårdnadshavare,  

- verksamhet/processer,  

- HR  

- Ekonomi.  

Analyserna ska belysa både strukturer, processer och resultatperspektivet. 

Uppföljningsrapporterna ska innehålla kvalitativ styrinformation till nämnden, 

till exempel genom rekommendationer som underlag för beslut. Både 

grunduppdraget och de särskilda utvecklingsområdena som identifierats skall 

följas upp. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att följa upp nämndens 

verksamhetsområden genom följande rapporter till Kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige: 

Rapporter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

 

10-dagarsuppföljning 

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

november) gör Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en kortfattad 

ekonomisk rapport till Stadsledningskansliet, där fokus skall vara avvikelser 

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

 

 

 

Månadsuppföljningar 

Månadsrapporten ska följa upp nämndens och verksamheternas mål och 

väsentliga verksamhetsmått samt innehålla en årsprognos. Vid befarade 

budgetavvikelser (verksamhet eller ekonomi) ska Gymnasie- och 
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vuxenutbildningsnämnden redovisa en åtgärdsplan för att nå ekonomisk 

balans och/eller måluppfyllelse.  

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas månadsuppföljningar. 

Tertialuppföljningar 

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

till Kommunfullmäktige. I tertialuppföljningarna kan nämnderna få i uppdrag 

att fokusera på vissa verksamhetsområden för en djupare analys av ekonomi 

och måluppfyllelse. I tertialuppföljningarna ingår även uppföljning av 

internkontrollplanen i de delar som följs upp löpande under året samt 

statistik om studieavbrott och frånvaro. 

Uppdrag utanför budget och miljörapporter 

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

kan till exempel vara uppdrag som kommer från den personalekonomiska 

redovisningen. I samband med tertial 2 och årsredovisningen följs miljömålen 

upp till miljö- och konsumentnämnden. 

Årsredovisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningens årsredovisning ska ge information om hur 

nämnden följt Kommunfullmäktiges inriktning, om nämnden nått målen och 

genomfört uppdragen i budgeten, samt hur resurserna använts. I 

årsredovisningen skall eventuella skillnader i prognoser och verkligt utfall 

analyseras. Årsredovisningen ska vidare innehålla: 

 analys av måluppfyllelse (utifrån fyra perspektiv) 

 omvärlds- och nulägesanalys 

 förslag på förbättringsområden/gemensamma utmaningar 

 rekommendationer till nämnden 
 

Vidare kan årsredovisningen innehålla en uppföljning av särskilda områden 

och/eller styrdokument. Anvisningar för sådan uppföljning görs av 

Stadsledningskansliet. 
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Intern rapportering inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

Inom nämndens verksamhet utarbetas rapporter för nämndens och 

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

som redovisas till fullmäktige, t.ex. årsredovisningen.  

Förvaltningens kvalitetsrapport 

Förvaltningen redovisar årligen i december en kvalitetsrapport som beskriver 

måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. I rapporten ingår en analys av verksamheten och 

förslag på förbättringar. Rapporten bygger på de kvalitetsbedömningar som 

respektive verksamhet genomfört.  

Skolornas och skolenheternas kvalitetsbedömningar 

Varje skolenhet och varje skola gör årligen en kvalitetsbedömning som 

innehåller beskrivningar av resultaten, analyser av verksamheten och planerade 

åtgärder och aktiviteter. Kvalitetsbedömningarna utgör även underlag för 

förvaltningens kvalitetsrapport och den årliga kvalitetsdialogen. 

 



 
 

Tidplan, nämndens uppföljnings- och budgetarbete 2021 

Beslut i GVUN Handling Rapportering till 

KS 

Underlag till FC Ekonomiskt 

underlag från VC 

Övrigt underlag från 

VC och 

stödfunktioner 

23 februari - Årsredovisning 2020. 

- Miljörapport 2020 

- Uppföljning intern kontroll 2020. 

25 februari 

25 februari 

25 februari 

2 februari 

2 februari 

2 februari 

21 januari 

- 

- 

21 januari 

- 

21 januari 

30 mars - Månadsrapport februari. april 9 mars 5 mars 5 mars 

27 april - Månadsrapport mars. 

- Uppdrag som ej ingår i budget T1. 

maj 

20 maj 

14 april 

14 april 

10 april 10 april 

18 maj  

 

- Budgetuppföljning T1. 20 maj 5 maj 4 maj 21 april 

15 juni planeringsdialog - Nulägesanalys. - 25 maj - 2 juni 

24 augusti - Budget 2022:1. 

- Månadsrapport Juli 

27 augusti 

27 augusti 

3 augusti 

6 augusti 

- 

4 augusti 

22 juni 

4 augusti 

21 september 

 

- Budgetuppföljning T2.  

- Miljörapport Tertial 2 

- Uppdrag som ej ingår i budget T2. 

24 september 

24 september 

24 september 

8 september 

8 september 

8 september 

5 september 

- 

5 september 

- 

26 oktober - Månadsrapport september - 5 oktober 3 oktober 3 oktober 

14 december - Månadsrapport oktober 

- Budget 2022:2 

December 

December 

23 november 

23 november 

17 november 

Enl. särskild tidplan. 

17 november 

27 oktober 

Februari 2022 - Årsredovisning 2021 

- Miljörapport 2021 

- 

- 

- 

- 

 C:a 15 jan 

C:a 15 jan 

Nämndbehandlas ej - 10-dagarsrapport Maj, November    

 

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



 
 

 

3. Dialoger för insyn, uppföljning och planering 

I kommunens Styr- och ledningssystem finns angivet att den skriftliga 

styrningen och uppföljningen ska kompletteras med en tydlig och planerad 

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

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

PLUPP och TUPP. 

Planerings- och uppföljningssamtal – PLUPP 

Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal med 

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

ekonomin och måluppfyllelsen få en fördjupad bild av nämndernas och 

styrelsernas verksamheter i budget- och årsredovisningsprocesserna. 

Planerings- och uppföljningssamtal – TUPP 

Det finns även planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från 

Stadsledningskansliet och respektive förvaltningschef deltar, 

TjänstemannaUPPföljning. Dessa samtal kan hållas i samband med budget 

eller årsredovisning och när det finns särskild anledning. 

Resultat- och planeringsdialog med gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att ha en resultatdialog 

och en planeringsdialog under 2021. 

Uppföljning av 2020 års resultat, bland annat genom kvalitetsrapport, 

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

för resultatdialogen. Nämndledamöter och förvaltningens ledningsgrupp 

kommer att närvara vid detta tillfälle. 

Planeringsdialogen som genomförs under juni månad är ett viktigt underlag till 

budget och intern kontrollplan 2022. Nämndledamöter och stödfunktioner 

från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer att delta. 

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

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

skall stärkas ytterligare och vilka utmaningar nämndens verksamheter står 

inför. 

SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling innehåller ett verktyg, 

”Översikten”, som ska användas för sådan nulägesanalys. 

Kontaktpolitiker 

Alla verksamheter har minst två kontaktpolitiker från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Datum för besök beslutas genom kontakt mellan 

kontaktpolitiker och verksamhetschef. 

Verksamheternas resultat utifrån Bildningsstaden samt övriga aktuella frågor 

för verksamheten kan utgöra innehållet vid dessa besök. 
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Programråd 

I alla verksamheter finns programråd och i varje programråd ingår två 

nämndledamöter. Respektive verksamhet bjuder in nämndledamöterna till 

programråden. 

Presidiebesök på ledningsgruppsmöten 

Presidiet besöker årligen (under våren) alla verksamheters ledningsgrupper. 

Dialog/insyn i fristående verksamheter 

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

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

fristående enheterna. 

Kvalitetsdialoger egen verksamhet 

Förvaltningschefen genomför årligen en dialog tillsammans med ledningen för 

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

utmaningar skolan identifierat och täcker in de fyra perspektiven.  

- Elever och vårdnadshavare  

- Verksamhet 

- HR 

- Ekonomi 

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

 
Dialogmöten Datum Underlag klart Underlag klart från 

stödfunktioner och 
verksamhetschefer 

Kvalitetsdialog fristående 

verksamheter 

 

26 februari - - 

Resultatdialog, nämnden 9 mars 

 

8 mars - 

PLUPP Mars Enligt anvisningar 

från SLK 

Enligt anvisningar 

från SLK 

Presidiebesök i 

ledningsgrupper 

 

4-5 april   

Planeringsdialog, nämnden 15 juni 

 

 

9 juni 

 

25 maj 

 

 
PLUPP September/Oktober Enligt anvisningar 

från SLK 

Enligt anvisningar 

från SLK 

 Kvalitetsdialog egen 

verksamhet 
Efter överenskommelse mellan 

förvaltning och resp. skola. 

 

 

 

 

  

 Programråd Efter inbjudan från 

verksamheterna. 
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Sammanträdesdagar för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer följande ordinarie 

sammanträdesdagar för år 2021: 

Tisdagen den 26 januari 

Tisdagen den 23 februari 

Tisdagen den 30 mars 

Tisdagen den 27 april 

Tisdagen den 18 maj 

Tisdagen den 15 juni 

Tisdagen den 24 augusti 

Tisdagen den 21 september 

Tisdagen den 26 oktober 

Tisdagen den 14 december 

Sammanträden den 26 januari, 30 mars och 14 december börjar kl. 17.00 med 

informationsmöte från kl. 15.00. Sammanträdet den 15 juni börjar kl. 08.30 (inget 

informationsmöte). Övriga sammanträden börjar kl. 15.00 med informationsmöte 

från kl. 13.00. 

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka före 

nämndsammanträdet. 

Utöver nämndsammanträden kommer nämnden att ha en gemensam 

Resultatdialog tisdagen den 9 mars samt en Planeringsdialog tisdagen den 15 juni. 

Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar 

till kommunens förtroendevalda” för dessa två dagar.        

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden för år 

2021 har upprättats med hänsyn tagen till Kommunstyrelsens och 

Kommunfullmäktiges sammanträden för 2021, samt inlämningstider till 
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Kommunstyrelsen för Årsredovisning 2020, Budgetuppföljning per april och 

augusti 2021 samt Budget 2022. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska, på grund av den pågående 

pandemin, nämndens sammanträden hållas inför stängda dörrar. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2021 kommer att vara öppna 

för allmänheten om Kommunfullmäktige så beslutar om det.                

Samverkan 

FSG 2020-10-21 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Berner 
Handläggare 
033 357770 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00158 3.5.0.3 
 

  

 

Förändring i gymnasieskolans antagningsorganisation 

läsåret 2021/2022, Bäckängsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2021/2022.              

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 

2020-09-29 om gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2021/2022.  

 

Efter utredning väljer Bäckängsgymnasiet att göra följande förändringar av 

antagningsorganisationen för läsåret 2021/2022: 

Minskar från 60 till 30 platser på det humanistiska programmet samt minskar 

från 180 till 150 platser på naturvetenskapsprogrammet.  

Utökar från 210 till 240 platser på samhällsvetenskapsprogrammet. 

 

Bäckängsgymnasiet väljer också att utöka antagningsorganisationen för det 

estetiska programmet med inriktning bild- och formgivning från 15 till 29 

platser samt för det estetiska programmet med inriktning särskild variant design 

från 15 till 30 platser.  

 

Beslutsunderlag 

1. Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2021/2022            

                                

Samverkan 

FSG 2020-10-21 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef
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Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/21  
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga 
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och 
som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalender-
halvåret det år de fyller 20 år. 
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är 
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 
 
 
Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
kod 
 
BA Bygg- och anläggningsprogrammet  70 
BAHUS0L Husbyggnad, Lärling  10   
BAMAL0L Måleri, Lärling   5 
IMVBA Programinriktat val mot Bygg- och   5 
 anläggningsprogrammet    
IMYBA Yrkesintroduktion mot Bygg- och  10 
 anläggningsprogrammet     
 
BF Barn- och Fritidsprogrammet  60 (SE 28, AL 32) 
BFPED0L Pedagogiskt arbete, Lärling AL 8 
BFFRI0L Fritid och hälsa, Lärling                 AL  2 
IMVBF Programinriktat val mot Barn- och                12 (SE 2, AL 10) 
 fritidsprogrammet                  
IMYBF Yrkesintroduktion mot Barn- och                AL 8 
 fritidsprogrammet 
 
 
EE El- och Energiprogrammet  62 
IMVEE Programinriktat val mot El- och Energi-   2 
 programmet     
    
EK Ekonomiprogrammet  210 
IMVEK Programinriktat val mot Ekonomi-   5 
 programmet   
  
ES Estetiska programmet   
ESBIL Bild och formgivning      29 
IMVES Programinriktat val mot Estetiska programmet,  1 
 Bild och formgivning    
ESDESVE Särskild variant, Design   30 
ESDAN Dans   16  
ESMUS Musik   29 
IMVES Programinriktat val mot Estetiska programmet,  1 
 Musik    
ESTEA Teater      14 
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FT Fordons- och transportprogrammet    70 
IMVFT Programinriktat val mot Fordons- och    5 
 transportprogrammet 
IMYFT Yrkesintroduktion mot Fordons- och    10 
 transportprogrammet              
    
HA Handels- och administrationsprogrammet   46 
HAADM0L Administrativ service, Lärling   4       
HAHAN0L Handel och service, Lärling   6 
IMVHA Programinriktat val mot Handels- och   12 
 administrationsprogrammet 
IMYHA Yrkesintroduktion mot Handels- och    10 
 administrationsprogrammet   
 
 
HT Hotell- och turismprogrammet   14 
HTHOT0L Hotell och konferens, Lärling   6 
IMVHT Programinriktat val mot Hotell-   6 
 och turismprogrammet  
IMYHT Yrkesintroduktion mot Hotell-     10 
 och turismprogrammet   
 
 
HU Humanistiska programmet   30 
IMVHU Programinriktat val mot   1 
 Humanistiska programmet     
  
 
HV Hantverksprogrammet   
HVFLO Florist  16 
HVFLO0L  Florist, Lärling  2 
IMVHV Programinriktat val mot  4 
 Hantverksprogrammet, Florist 
IMYHV Yrkesintroduktion mot   4 
 Hantverksprogrammet, Florist 
HVFRS Frisör, barberare,   30 
 och hår- och makeupstylist 
HVFRS0L Frisör, barberare   3 
 och hår- och makeupstylist, lärling   
IMVHV Programinriktat val mot  4 
 Hantverksprogrammet, Frisör, barberare,    
 och hår- och makeupstylist 
 
 
 
   



 PM 3 (4) 
 
 2020-10-27 2020-00158  

  

Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
Kod 
 
IN Industritekniska programmet    
INPRK Produkt och maskinteknik    14 
INSVE Svetsteknik   8 
IMVIN Programinriktat val mot Industritekniska   2 
 programmet, Produkt och maskinteknik 
IMVIN Programinriktat val mot Industritekniska   2 
 programmet, Svetsteknik 
IMYIN Yrkesintroduktion mot Industritekniska   4 
 programmet, Produkt och maskinteknik 
IMYIN Yrkesintroduktion mot Industritekniska   4 
 programmet, Svetsteknik 
 
   
NA Naturvetenskapsprogrammet  150 
IMVNA Programinriktat val mot Natur-  2  
 vetenskapsprogrammet   
   
 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet   30 
RLKOK0L Kök och servering, Lärling   5       
RLBAG0L Bageri och konditori, Lärling   2 
IMVRL Programinriktat val mot Restaurang- och   10 
 livsmedelsprogrammet   
IMYRL Yrkesintroduktion mot Restaurang- och   16 
 livsmedelsprogrammet        
 
    
SA Samhällsvetenskapsprogrammet  300 (BÄ 240, VS 60) 
IMVSA Programinriktat val mot Samhälls-  6 (BÄ 4, VS 2)
 vetenskapsprogrammet   
  
  
TE Teknikprogrammet   120 
IMVTE Programinriktat val mot   2 
 Teknikprogrammet 
  
   
VF VVS- och fastighetsprogrammet   24 
IMVVF Programinriktat val mot VVS-   2 
 och fastighetsprogrammet 
IMYVF Yrkesintroduktion mot VVS-   4 
 och fastighetsprogrammet 
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VO Vård- och omsorgsprogrammet   40 
VOVAR0L Lärling   10 
IMVVO Programinriktat val mot Vård- och    12 
 omsorgsprogrammet  
IMYVO Yrkesintroduktion mot Vård- och   10 
 omsorgsprogrammet  
 
 
VIDES Fjärde tekniskt år, Design och produktutveckling  12 
VIINF Fjärde tekniskt år, Informationsteknik   12 
VISAM Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande   12 
VIPRO Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik   12 
 
 
EKENTVS Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet  28 
 
 
TELOGVS Spetsutbildning Logistik och e-handel         30 
 
 
IB Internationell Baccalaureate   40 
 
 
IM Introduktionsprogrammen anordnas efter behov. 
 De som avses är Individuellt alternativ och  

Språkintroduktion. Programinriktat val och Yrkesintroduktion 
redovisas under respektive program och är sökbart. 

 
    
 
 Totalt antal platser 1807       
      
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anta 
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2021/2022. 
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Översyn av International Baccalaureate IB 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antecknar informationen och 

förklarar uppdraget slutfört.        

Ärendet i sin helhet 

Sven Eriksonsgymnasiet har i snart två decennier bedrivit den internationella 

utbildningen International Baccalaureate Diploma Programme. På senare tid 

har elevunderlaget varit på nedåtgående och därmed har ekonomiska 

svårigheter tillstött. 

Gymnasiechefen på Sven Eriksonsgymnasiet uppmärksammade 

förvaltningschefen om den ekonomiska utmaningen hösten 2019. En utredning 

initierades därmed. En extra tilldelning om 450 000 kronor till programmet för 

höstterminen 2020 beslutades av nämnden 2020-04-28, § 72,  Extra medel till 

välfärden.  

En rapport kring förutsättningar och framtidsmöjligheter för International 

Baccalaureate Diploma Programme i Borås Stad har upprättats. 

      

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Förutsättningar för International Baccalaureate Diploma 

Programme i Borås Stad, 2020-10-27 

Samverkan 

FSG 2020-10-21 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Bakgrund 

Sven Eriksonsgymnasiet har i snart två decennier bedrivit den internationella 

utbildningen International Baccalaureate Diploma Programme. På senare tid har 

elevunderlaget varit på nedåtgående och därmed har ekonomiska svårigheter 

tillstött. En genomgång av olika aspekter på IBDPs framtidsmöjligheter tas 

därför fram. 

 

Frågeställningar 

 Finns förutsättningar att fortsatt tillhandahålla utbildningen och vad 

fordras i så fall? 

 Hur gör andra huvudmän och hur ser situationen ut för dem? 

 Vilka handlingsalternativ har vi? 

 

Vad är IB DP? 

 

International Baccalaureate, eller IB, är ett internationellt erkänt 

gymnasieprogram som ger eleven tillträde till högskolestudier i mer än 100 

länder, däribland Sverige. Det är välkänt och respekteras av ledande universitet 

över hela världen. 

Programmet leder till ett "IB diploma" som alltså är en internationellt erkänd 

examen.  

 

Studierna på IBDP omfattar egentligen två år men då det svenska gymnasiet är 

treårigt och då eleverna behöver en förberedelse och introduktion i studierna ges 

ett förberedande år, Pre-DP innan den egentliga IB DP-utbildningen startar. 

Under detta preparandår  går eleverna svenska nationella kurser, men med 

engelska som undervisningsspråk. 

Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella 

läroplan, tre kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. De kan skräddarsy 

sina val för att få den behörighet de önskar. 

IB har också en kärna med en kurs i kunskapsteori på 100 timmar, ett 

specialarbete och krav på att genomföra "CAS-aktiviteter" 

(Creativity/Action/Service) där service-delen innebär att eleven ska ägna sig åt 

någon form av välgörenhet i samhället. IB-programmet är ett akademiskt 

utmanande gymnasieprogram. Efter programmet har eleven utvecklat förmåga 

att studera på engelska, skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser, tänka 

kritiskt och att ta in stora mängder information.  

 

De som söker till IB-programmet på svenska skolor får ofta göra ett 

antagningstest i matematik och engelska. Resultaten från dessa prov tillsammans 

med slutbetyg från årskurs 9 avgör om eleven blir antagen. För vissa skolor är 

godkända antagningsprov ett krav för antagning, för bl a Borås stads IB DP är 

antagningsproven endast rådgivande  
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Den internationella organisationen för IB (IBO) upplever idag en global ökning 

av antalet IB-skolor och antalet elever medan Sverige håller på att lämna sin 

tidigare framskjutna plats avseende antalet IB-elever per capita. IBO utvärderar 

regelbundet kvaliteten på utbildningen och de avgående eleverna avseende 

uppfylld förväntan och förberedelse för högre studier med goda resultat. 

 

 

Kostnader och kostnadsutveckling 

 

IB DP är ett kvalitetssäkrat utbildningssystem med internationellt fastlagda 

kravnivåer, vilket påverkar kostnaderna. I budgetkontext måste till exempel 

tidskraven beaktas. IB:s regelverk förutsätter att eleverna får en viss summa 

lärarledda lektioner i varje ämne. Dessa timmar är inte förhandlingsbara. På 

ämnesnivå finns också särskilda krav. En elev som läser biologi, kemi eller fysik 

ska ha 60 timmars laborationstid/ämne. Även innehållet styrs av IB centralt, 

vilket ibland medför extra kostnader. Ett aktuellt exempel är att man på Sven 

Eriksonsgymnasiet varit tvungna att investera i dataloggar för de 

naturvetenskapliga ämnena. För att leverera undervisning på rätt nivå krävs 

lärare som kan undervisa i sitt ämne på engelska. Dessutom krävs hög 

ämneskompetens då IB DPs alla ämnen kommer upp till akademisk nivå i slutet 

av utbildningen. Ytterligare en faktor som driver upp kostnader är importerade 

läromedel. 

Ett avancerat system för externa examinatorer skapar förutsättningar för 

likvärdig bedömning och rättssäkra betyg. IBO kräver att IB-lärarna genomgår 

kontinuerlig fortbildning för att vara kvalificerad att undervisa respektive IB-

kurs. För att få tillgång till detta system betalar vi som skola dels en årsavgift 

som täcks av särskilt statsbidrag, dels av ämnesavgifter som uppgår till 615 euro 

per elev. 

Eleverna läser endast sex ämnen men förutsätts välja tre av dem som läses på en 

mer avancerad nivå (higher level) Detta innebär sammantaget att 

undervisningsgrupperna stundtals blir små även om grupperna för standardnivå 

och mer avancerad nivå ofta kan samordnas. 

Sammanfattningsvis kan ett tillhandahållande av IB DP innebära något högre 

kostnader än för ett nationellt program på grund av: 

 Hög akademisk nivå samt krav på viss mängd laborationer. 

 Ibland mindre undervisningsgrupper än normalt. 

 Ibland mer fortbildningskostnader för lärare än normalt pga IBOs krav. 

 Mer administrativa kostnader, även om en del täcks av statsbidrag. 

Kostnaden för att upprätthålla verksamheten på den miniminivå man har idag 

uppgår till ca 6,7 miljoner kronor. Av dessa är ca 6,3 miljoner löner och 

motsvarar de 8,5 årsarbetare som krävs för att tillhandahålla programmet. 

Intäkterna som ska täcka dessa kostnader är ett statsbidrag som normalt uppgår 

till ca 100 000 kronor samt elevpengen från huvudmannen. Det bör dock 
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påpekas att det finns en kraftig överkapacitet i den resurs lönekostnaden skapar. 

En ökning av elevantalet på IB DP med mellan 50-100 % är möjlig utan större 

kostnadshöjningar. Möjligheterna till ytterligare kostnadseffektiviseringar 

bedöms i nuläget vara små vilket i huvudsak beror på IBOs regelverk.  

GVUN fattade den 28 april 2020 beslut om en extra tilldelning av 450 000 

kronor för IB DP under höstterminen 2020. 

 

 

IB DP hos andra huvudmän 

 

En undersökning av hur andra huvudmän resonerar och agerar med sina IB 

DP- program ger vid handen att två olika strategier kan skönjas.  

Ett antal kommuner, företrädesvis mindre, har i likhet med Borås svårt att få 

tillräckligt med elevunderlag för att få ihop ekonomin och undersöker just nu 

handlingsalternativ. Flera skolor anger att en stor grupp av de nyanlända som 

antagits på IB, då de behärskat engelska bättre än svenska, haft för låga 

förkunskaper. Därmed har antalet elever som inte klarat examen ökat på kort 

tid vilket lett till att programmet fått ett felaktigt rykte att vara för svårt . Dessa 

huvudmän har alltså inte tillämpat principen med antagningsprov utan har bara 

haft diagnostiska rådgivande prov, liksom Borås. Man uppger också att UHRs 

ändrade sätt att räkna om IB-betygen till meritpoäng påverkat antalet sökande 

negativt. Några hoppas att detta ska ändras nu när systemet är justerat till IB-

elevernas fördel medan andra planerar för nedtrappning. Exempelvis Karlstad 

och Borlänge planerar att lägga ner sitt IB DP. 

 

Andra kommuner, företrädesvis större, uppger att deras IB DP fungerar bra 

och enligt förväntan. Några menar att de redan tycker sig se en uppgång av 

sökande efter att UHRs meritomräkningssystem ändrats men uppger också att 

de även under svackan av antalet ansökningar haft en tillfredställande nivå. Det 

är vanligt att man använder utslagsgivande antagningsprov och menar därför att 

man inte sett någon skillnad över tid avseende programmets rykte och status. 

Bland de skolor som uppger att man har ett fungerande IB-program finns de 

där huvudmannen anser att utbildningen är strategiskt viktig och därmed täcker 

upp för eventuella underskott. 

 

Skillnaden i skolpeng skiljer sig något mellan huvudmännen. Exempel: 
(friskolebidraget 2020) 

Borås Stad  96 750 

Halmstad 126 537 

Kristianstad 118 814 

Stockholm 119 509 
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Elevunderlag 
 
De senaste åren har elevunderlaget varit vikande. En orsak tros vara att 

Universitets- och högskolerådet UHR ändrade konversionsskalan från IB-betyg 

till svenskt meritvärde mitt under pågående läsår 2017 till IB-elevernas nackdel. 

Detta har sannolikt avskräckt flera potentiella elever. Försämringen har nu 

ändrats till det bättre, något som ännu inte märkts på ansökningssifforna i 

Borås Stad. 

 

Antagna elever 2015-2020 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

30 29 29 25 23 26* 

 

*den 1 oktober 2020 går 24 elever i åk 1 på IB. 

 

Argument för IB DP i Borås Stad 

 

Genom att tillhandahålla IB DP, erbjuds ett program för de elever som vill få 

fördjupade kunskaper och dessutom få en internationell konkurrenskraft. De 

ungdomar som går IB DP når en god nivå i sina engelskkunskaper och de som 

tänker sig framtida studier utanför Sveriges gränser på universitet i Europa eller 

längre bort får en unik och skräddarsydd förberedelse.  

 

Borås Stad har ambitioner att utvecklas på olika sätt och internationalisering 

nämns i många sammanhang, t ex i Näringslivsenhetens verksamhetsplan 2019-

2020. Staden rymmer många verksamheter med internationella samarbeten, 

såväl inom privat som offentlig sektor. Dessa verksamheter behöver ibland 

rekrytera icke-svensk personal under kortare eller längre tid. När en familj 

bestämmer sig var de ska bosätta sig är möjligheterna till attraktiv skolgång ett 

av de avgörande skälen. För att lyckas med internationella rekryteringar är det 

därför av stor vikt att kunna erbjuda skolundervisning på engelska. IB DP på 

Sven Eriksonsgymnasiet kan i det sammanhanget sägas fylla en viktig funktion.  

 

Många nyanlända har relativt svaga kunskaper i svenska men goda 

engelskkunskaper. För en del av den gruppen kan IB DP vara det enda sättet att 

utan dröjsmål tillgodogöra sig en gymnasieutbildning. 

 

Dessa fördelar är unika för IB DP i jämförelse med de nationella programmen 

och kan sägas ha positiva dynamiska effekter som inte räknas hem i skolans 

resultat utan i ett större samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Argument mot IB DP i Borås Stad 

 

Kostnaderna är högre än vad som kan accepteras då antalet elever på 

programmet idag är för lågt för att generera tillräckliga intäkter för att täcka de 
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kostnader som kraven, på den grundkapacitet på IB DP, för med sig. En intern 

kostnadstäckning inom skolan som skulle innebära att andra program 

subventionerar IB DP är inte hållbar i längden då alla program har behov av 

kontinuerliga effektiviseringar. 

 

Intresset för att söka till IB DP är lågt och kan bero på att programmets status 

sjunkit samt att UHR ändrade konversionsskalan från IB-betyg till svenskt 

meritvärde på ett för IB-eleverna ofördelaktigt sätt. (Något som nyligen är 

justerat och förbättrat.) 

 

Åtgärder/Möjligheter 

 

Ett ökat antal elever är den viktigaste åtgärden för att skapa ett underlag och 

bättre ekonomiska förutsättningar för IB DP att drivas i Borås. För att skapa ett 

ökat intresse och ett ökat antal sökande behövs insatser avseende: 

 

Förbättrad status på programmet 

 Universitets- och högskolerådet UHR ändrade konversionsskalan från 

IB-betyg till svenskt meritvärde mitt under pågående läsår 2017 till IB-

elevernas nackdel. Detta har sannolikt avskräckt flera potentiella elever. 

Förändringen tillbaka till en bättre situation igen måste komma fram 

tydligt i information till studie- och yrkesvägledare, elever och föräldrar. 

 Sedan starten 2000 har skolan genomfört diagnostiska prov i engelska 

och matematik för de elever i åk 9 som söker IB. De första åren 

fungerade dessa som antagningsprov. Eleverna genomför fortfarande 

proven men resultaten är endast rådgivande. Prognosvärdet för proven 

är mycket högt: om en elev inte klarar proven har den eleven svårt att 

klara av utbildningen på programmet. En åtgärd kan därför vara att  – i 

enlighet med flera andra IB DP i Sverige – återigen använda proven 

som grund för antagning. Ett program där relativt många har svårt att 

klara sin examen påverkar status och anseende negativt. Ett 

återinförande av krav på godkänt antagningsprov skulle i första skedet 

se ut att leda till färre ansökningar men kan på ett par års sikt leda till 

ökad attraktivitet och därmed högre söktryck. 

 IB DP som internationellt utbildningsprogram är alltså egentligen 

tvåårigt. Högpresterande och mycket målinriktade elever kan erbjudas 

(ev efter ytterligare prov) möjligheten att gå direkt in på IB DP och 

klara av sin gymnasieutbildning på endast två år. Detta torde inte i 

praktiken locka mer än någon enstaka elev då och då men skulle ändå 

medverka till en högre status på programmet. 

 

Intensifierad information och marknadsföring 

De som arbetar med IB DP uppger att de varje år träffar många elever på 

besöksdagar och Öppet hus som aldrig hört talas om IB, trots att det funnits i 
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Borås i snart tjugo år. I ett försök att motverka denna okunskap behövs ett 

antal åtgärder: 

 Intensifiering av informationen till studie- och yrkesvägledare i 

samarbetsområdet. Om möjligt med hjälp av elevambassadörer. 

 Ett flerårigt projekt för att mer framgångsrikt hitta de elever som kan 

attraheras av programmet. Om möjligt med hjälp av elevambassadörer. 

 Information och inbjudan till träffar och besök direkt till 

engelskspråkiga familjer i Sjuhärad.  

 Information till större företag och organisationer, med internationell 

verksamhet, i Borås med omnejd om möjligheten att läsa 

gymnasieutbildning på engelska, vilket de i sin tur kan använda vid 

rekrytering av internationell personal.  

 

Det är viktigt att påpeka att den intensifierade informationen inte har som 

målsättningen att konkurrera om andra programs elever utan i större 

utsträckning medverka till att alla elever har riktig och tillräcklig information för 

att göra sitt gymnasieval. Bättre information leder till att fler elever kommer 

med rätt förväntningar till sin gymnasieutbildning och lyckas därmed bättre. 

 
 
Slutsatser 
 

IB DP på Sven Eriksonsgymnasiet är ett program som fyller en viktig funktion 

för de elever som genomgår programmet. Det framkommer också synpunkter 

att ett tillhandahållande av programmet är värdefullt för staden ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Emellertid har programmet lockat för få 

sökande de senaste åren för att nuvarande skolpeng ska täcka de kostnader IB 

DP för med sig. En möjlighet finns, genom flera åtgärder, att delvis komma 

tillrätta med problemet. En ökning av antalet sökande och antagna elever är 

inom räckhåll på några års sikt om man satsar på ett paket av åtgärder. Denna 

satsning och dessa åtgärder kräver dock också en satsning i form av ett särskilt 

”omstartsanslag” eller ett löfte om underskottstäckning. Förutsättningar är 

särskilt goda till ökad kostnadstäckning vid ökat elevantal då programmets 

kostnader inte ökar proportionellt. Den fasta kostnadsnivå som nuvarande 

grundkapacitet kräver håller för en stor ökning av elever.  

En ökning av antalet elever bedöms dock inte lösa problemet helt på vare sig 

kort eller längre sikt. En översyn av elevpengen som tar hänsyn till de särskilda 

kostnader som IB DP för med sig bör ske. Hur stor höjningen ska vara kräver 

särskild genomgång men slutsatsen är att IB DP har potential att på 3-5 års sikt 

utvecklas till ett program med 50-100% fler elever program som bär sina egna 

kostnader. Detta med hjälp av föreslagna åtgärder finansierade av extra 

”omstartsanslag” eller liknande samt en anpassad och högre elevpeng. 

 

  



Borås Stad 
Datum 

2020-10-27 
  

  
Sida 

8(9) 

 

 

Förslag 

En fortsättning av nuvarande verksamhet med IB DP på Sven 

Eriksonsgymnasiet utan mer övergripande åtgärder är inte möjligt. Det skulle 

bara leda till att övriga program som behöver alla sina resurser, tvingas 

subventionera IB DP. Således finns två handlingsalternativ 

till buds: 

 

Handlingsalternativ 1. Lägg ner IB DP i Borås stad 

Nackdelar: 

 Utbudet på gymnasieutbildningar minskar i samverkansområdet. 

 Elever med tillräckligt god engelska men bristande svenska får ingen 

möjlighet till gymnasieutbildning i Borås. 

 Möjligheten till gymnasieutbildning på engelska försvinner. 

 En splittring av lärarlaget för IB innebär potentiellt ett tapp av 

kompetens och värdefull erfarenhet vilket menligt påverkar möjligheten 

till en eventuell omstart senare. 

 

Fördelar: 

 Kostnadsbesparande. 

 Lärarresurser kan användas friare då färre utbildningsvarianter finns. 

 

 

Handlingsalternativ 2. Gör en nysatsning på IB DP i Borås Stad. 

Nackdelar: 

 Medför kostnader i form av nystartsanslag samt högre elevpeng. 

 

Fördelar: 

 Utbudet på gymnasieutbildningar bibehålls i samverkansområdet. 

 Elever med tillräckligt god engelska men bristande svenska får fortsatt 

möjlighet till gymnasieutbildning i Borås. 

 Borås stads uppdrag som skolhuvudman motsvarar i högre grad kravet 

att ta hänsyn till ”elevers olika behov ”och kunna erbjuda stimulans så 

att eleverna ”utvecklas så långt som möjligt”. 

 Möjligheten till gymnasieutbildning på engelska bibehålls. 

 Ett tillvaratagande av nuvarande lärarlags erfarenhet och kompetens för 

en effektiv förändrings- och förbättringsprocess. 

 

 

 

 

 

Pär Sundbaum 

Kvalitetssamordnare 
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Referenser: 
Johnny Murray, rektor, IB, Sven Eriksonsgymnasiet 

Martin Idehall, IB-coordinator, Sven Eriksonsgymnasiet  

Programarbetslaget för IB, Sven Eriksonsgymnasiet 

Cathrine Berglund, gymnasiechef, Sven Eriksonsgymnasiet  

Samtal med mindre elevgrupper  från IB, Borås samt Malmö.  

Samtal med rektor, IB-coordinator eller annan ansvarig från IB-skolor i 

Halmstad, Skara, Jönköping, Göteborg, Malmö, Borlänge, Karlstad. 

Skolverkets upplysningstjänst. 
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Yttrande över remiss - Revidering av Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 

Fritid- och folkhälsonämnden Dnr FOFN 2020-00118 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Program för 

föräldraskapsstöd till förmån för att föräldraskapsstöd hanteras inom ramen för 

det långsiktiga uppdraget Socialt hållbart Borås. 

        

Ärendet i sin helhet 

 Fritid- och folkhälsonämnend har skickat ut remiss: Program för 

föräldraskapsstöd med bakgrunden att ”Program för föräldraskapsstöd i Borås 

Stad” gäller till och med 2020 och ska därför revideras. Programmet bygger på 

den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen 

beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och 

därav bygger det nya programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare. 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 

har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 

ska gälla under 2021-2024.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är överraskad över att denna remiss 

kommer när det samtidigt pågår ett utvecklingsarbete inom Socialt hållbart 

Borås. 

Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga satsning som syftar till att minska 

skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika geografiska områden och olika 

sociala grupper. Detta genom att stärka kärnverksamheten och samverkan 

mellan olika aktörer i staden. Ett av målområden rör barn och unga; Att skapa 

god start i livet och goda uppväxtvillkor. För att kunna nå målet har man ett 

antal strategier som också är kopplade till en handlingsplan. I handlingsplanen 

har man bland annat pekat ut föräldraskapsstöd som en av de viktiga 

komponenterna i arbetet mot att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Precis 

som man beskriver i remissen: Program för föräldraskapsstöd är det en viktig 

faktor som syftar till att stärka vuxna kring barn och bidra till goda 

uppväxtvillkor. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser inte att man tydligt beskriver 

syftet med ett program för föräldraskapsstöd.  

Den nationella strategin för föräldraskapsstöd innehåller tre delmål: 

1. Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan olika aktörer 

2. Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för vårdnadshavare 

3. Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande och 

generella evidensbaserade föräldrastödsprogram 

Dessa delmål lyfts också i Borås Stads program för föräldraskapsstöd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser inte i programmet hur man i 

Borås Stad tar sig an dessa strategier. Man skriver i Borås stads program för 

föräldraskapsstöd att ”Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars 

förmåga att utveckla goda relationer med sina barn genom att erbjuda både 

generella och riktade insatser” men det finns inte ett framtaget 

föräldraskapsstöd mer än i form av program för föräldraskapsstöd. 

Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser inte gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden att ett program för föräldraskapsstöd behöver 

finnas. Istället bör fokus ligga på att operationalisera de nationella strategierna. 

Det kan man göra genom att ta fram ett föräldraskapsstöd för staden 

övergripande som beskriver hur vi realiserar de nationella strategierna.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser att våra verksamheter behöver 

stöd med att skapa de strukturella förutsättningarna för ett samordnat 

föräldrastöd i staden. Det finns ett behov av att öka kunskapen om hur ett 

målgruppsanpassat föräldraskapsstöd bör se ut för att nå föräldrar med olika 

bakgrund. För att alla föräldrar ska nås finns även ett fortsatt behov av att göra 

stödet mer tillgängligt, t.ex. genom att stödet erbjuds på fler och nya arenor 

samt att det utvecklas fler former av stödinsatser jämfört med i dag. Det finns 

också behov av att utveckla nya och anpassa befintliga program till barn och 

föräldrar som har särskilda behov. På samma sätt kan stöd till föräldrar med 

olika funktionsnedsättningar behöva anpassas för att kompensera olika 

svårigheter.   

Föräldraskapsstödet behöver också utvecklas och inkluderas med ett 

normmedvetet och intersektionellt förhållningssätt för att kunna nå grupper 

som staden idag har svårt att nå.  Framför allt handlar det om att tillgängliggöra 

föräldraskapsstöd till alla familjer, samt säkerställa att stödet når de familjer som 

behöver det mest. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar idag med stöd till 

föräldrar i form av information när eleverna börjar i Åk1. Denna ser olika ut 

beroende på vilket program eleven läser och vilket behov som finns med 

kontakt med vårdnadshavare. För elever som läser på 

introduktionsprogrammen och andra elever som har svårigheter i skolan finns 

en tätare kontakt. Fram till att eleven fyller 18 år så kallas vårdnadshavare till 

utvecklingssamtal och man kan följa sitt barns utveckling i lärplattformen.  
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Exempel på förstärkt stöd som arbetats med är inför skolstart höstterminen 

2020 då det tillsammans med Individ och familjeomsorgsförvaltningen och 

fritid och folkhälsoförvaltningen genomfördes en informationskampanj kring 

kritiska datum där föräldrar bland annat genom filmer informerades om vad 

som händer vid inspark.  

Ett utvecklingsområde som Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen 

identifierat är att hantera informationsövergång från grundskola till 

gymnasieskola för vårdnadshavare som under tiden i grundskolan får mer 

information än vad de får när eleverna går på gymnasiet. Den lägre 

informationsmängden gör att det kan bli svårare för föräldrar att stödja sina 

barn i kunskapsutveckling.  

         

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads program för föräldraskapsstöd                                

Samverkan 

FSG 201021 

Beslutet expedieras till 

1. FF.diarium@boras.se 

 

 
 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 

Datum: 

För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ och 

familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

Dokumentet gäller till och med 2024 
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Program för 

föräldraskapsstöd 

 
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda 

uppväxtvillkor. Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på 

barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka 

levnadsvanor de får som vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett 

barn och föräldrar har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla 

föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Barnkonventionen ska genomsyra 

arbetet och föräldraskapsstödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämställt och 

jämlikt.  

 

Föräldraskapsstödet är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 

minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 

föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 

här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.     

 

Avsikt med föräldraskapsstödet 
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och verksamheter. 

Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en förälder eller annan 

vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling så att 

barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet av stöd varierar och förändras under barnets 

uppväxt och därför ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation. 

 
Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella och idéburna 

organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 
- ett kunskapsbaserat arbetssätt  
- ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

- ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

- delaktighet från föräldrar 

- samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. 

 
Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats 
är en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och 
förstärkas. Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande 
arbete, stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars 
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barn begår brott och våldsprevention.  
  
 
Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning 

Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka 

föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns 

sociala nätverk kring barnet.  
 
 
 
 

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling ska stödja föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar att 

samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna.  

 
Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. Därför ska Borås Stad erbjuda både 

generellt och riktat stöd som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett 

varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning. 

 
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens 

hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika 

aktörer tydliggörs. 

 
För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska 

utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det 

oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska 

tillhandahålla lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd. 

 

 

Inriktning av arbetet 
Borås Stad ska bibehålla och utveckla  

 
-  Mötesplatser för hela familjen 

- Öppna förskolor med geografisk spridning 

- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet 

- Former för rådgivning för föräldrar 

- Generella föräldrastödsprogram 

- Stöd i parrelationer 

- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp 

- Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete 

 
 

Uppföljning 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för uppföljningen av programmet och ska senast 2024 

föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. 
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Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 

berörda nämnder.         

Sammanfattning 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och 

ska därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett 

stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 

2020 blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya 

programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt 

barnkonventionen är varje individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt 

barnkonventionen rättighetsbärare och vuxna som möter barn är 

skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt tillgodose barn deras 

rättigheter.  

 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. 

Behovet av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför 

ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation.  

 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som har 

i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet ska 

gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 

förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 

folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               
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Ärendet i sin helhet 

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn 

och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för 

barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar 

och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet. 

 

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett 

stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar ska erbjudas 

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin betonar att barns 

rättigheter ska stå i centrum, och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt 

föräldraskap och jämlikhet i hälsa. 

 

Det är myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som har i 

uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin. På regional nivå 

har Länsstyrelserna ett samordningsansvar.  

Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar 

har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför 

ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Sedan den 1 

januari 2020 är barnkonventionen svensk lag enligt beslut i riksdagen.  

 

I Borås Stad finns ett program för föräldraskapsstöd. Programmet är ett 

uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller 

för samtliga nämnder som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling. Barnkonventionen ska genomsyra arbetet och avsikten med 

programmet är att stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och 

verksamheter. Med föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra 

viktiga närstående i barns liv. 

 

Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella 

och idéburna organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 

 ett kunskapsbaserat arbetssätt  

 ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

 ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

 delaktighet från föräldrar 

 samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till 
föräldrar. 

 

Nuvarande Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller 2017-2020 och 

ska nu revideras och kommande program ska gälla 2021-2024. Berörda 

nämnder ombeds lämna synpunkter på förslaget av Program för 
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föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och folkhälsonämnden senast den 

Beslutsunderlag 

1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                                

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Arbetslivsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Tekniska nämnden 

 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 

berörda nämnder.         

Sammanfattning av ärendet 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och ska 

därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 

blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya programmet 

tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt barnkonventionen är varje 

individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt barnkonventionen rättighetsbärare 

och vuxna som möter barn är skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt 

tillgodose barn deras rättigheter.  

 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 

av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden 

erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av 

bakgrund och situation.  

 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 

har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 

ska gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 

förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 

folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                  
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-09-02.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-09-03. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämnden  Dnr 2020-00092 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 
svarsskrivelse och översänder detsamma till Arbetslivsnämnden  
  

Ärendet i sin helhet 

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 
samiska, finska samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika 
varieteter som kan skilja sig mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna 
är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska 
band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, 
språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin 
minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet även 
status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt 
juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering 
mot de nationella minoriteterna är ett arv vi är skyldiga att göra upp med. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 
grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 
förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 
att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk1 vilken trädde i kraft den 1 januari 
2019. I den skärpta lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta 
fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter i september 2019. 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 
verksamhetsområden.  

Gymnasie- och vuxenutbildningen har inga särskilda aktiviteter för nationella 
minoriteter. Skollagen styr hur vi skall arbeta med olika behov då det gäller tex 
modersmål, stöd i förhållande till utbildningens mål, arbete mot diskriminering. 
Att arbeta med värdegrund är en del av skolans grunduppdrag och är kopplat 
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till alla elever oavsett om de tillhör en minoritet eller inte. I grunduppdraget 
ingår att särskilt beakta och bevaka utsatta gruppers rättigheter och behov. Det 
är rektors uppgift att säkerställa att skolans värdegrundsarbete kontinuerligt 
följs upp, analyseras och utvärderas.  
 

Mål och riktlinjer 
 
Det finns inga särskilda handlingsplaner för nationella minoriteter. Rektor är 
ansvarig för att varje enskild elevs utveckling följs upp och det sker också 
systematiskt i verksamheten. Det görs inga särskilda uppföljningar kopplat till 
elevs nationalitet eller tillhörighet till en nationell minoritet.   
 
I förvaltningens utvecklingsplan ”Bildningsstaden Borås” anges tydligt att 
skolan skall skapa förutsättningar för alla elever att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling.  

  

Rätten till information 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tillsammans med 
samordnare för internationella minoriteter i Borås planerat för en gemensam 
informationsinsats till förvaltningens rektorer. Syftet är att skapa medvetenhet 
om hur skolan på ett bättre sätt skal kunna stödja målgruppen med exempelvis 
information om vilka rättigheter eleven har.  
 

Rätten till delaktighet och inflytande 

Inom ramen för vårt grunduppdrag finn samråd och inflytande för samtliga 
elever men det finns inga särskilda samråd för nationella minoriteter. 

Beslutsunderlag 

1. PM: Program för nationella minoriteter 

                               

Samverkan 

FSG 201021 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämndens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



  Datum 
    2020-09-10 

 
PM - Program för nationella minoriteter 
Gäller perioden 2019 – juni 2020   
 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt 
meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig mer eller 
mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och 
har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, 
språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna 
har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till 
att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och 
diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi är skyldiga att göra upp med. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i 
hela landet. För att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk1 vilken trädde i kraft den 1 januari 2019. I den skärpta 
lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta fastställde Kommunfullmäktige Program för 
nationella minoriteter i september 2019. 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja 
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder arbetar med 
dessa programområden utifrån sina respektive verksamhetsområden.  

Frågorna ska besvaras av följande Nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden                                                             

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2020-11-15  

Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete: 
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Mål och riktlinjer 
 

 
 
 
 
 
 

 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella 
minoriteter? 

 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument?  
  

 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 

 Hur kommer de att följas upp? 
 

 
 
 
Rätten till information 
 
 
 
 
 
 
 

 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  

 
 
 
Rätten till delaktighet och inflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 

 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 
praktiken? 

 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?   
 
 

En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. Genom samråd 
och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Samrådet ska ske på 
likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd verksamhet som samråder med de 
nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna för samrådet. För att de nationella 
minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet 
påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och 
unga ska särskilt främjas och formerna för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med 
representanter för föreningar, utan även med enskilda individer eller grupper.  

En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad har som 
målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av de nationella minoriteterna, 
ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik 
information lämnas till de nationella minoriteterna. Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga 
kontakter och via webben. Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde. 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att kunna göra det 
krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på 
områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan 
med fördel integreras i redan existerande styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp 
till varje verksamhet vilken form man väljer.  
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2020-09-16—2020-10-13 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2020-09-16—2020-10-13.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 
2020-10-13 

 
Sammanträde: 2020-10-27 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

  UPPR  FSG-protokoll 2020-10-21   

2020-10-01 13304 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Extra 

statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning för 2020, Dnr 8.1.2-

2020:0030950 

Eva Lindström 2020-00209 

2020-10-06 13290 

 

IN Skolinspektionen Skolinspektionens skriftliga 

återkoppling efter granskning av 

gymnasieskolor utifrån den rådande 

pandemin, Bäckängsgymnasiet B och C 

Eva Lindström 2020-00185 

2020-10-06 13289 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut  § 116 

Hantering av inköpskostnader med 

anledning av Coronapandemin 

Andreas Sikström 

Rubio 

2020-00205 

2020-10-01 13273 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut  § 119 

Digital strategi 2020 

Eva Lindström 2019-00230 

2020-10-01 13272 

 

IN Kommunfullmäktige 1. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-

24  § 121 Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2021 

Eva Lindström 2020-00166 



 
Datum 

2020-10-13 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2020-09-29 13240 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2020-09-21 § 357 Svar på 

Revisionsrapport - Ärendeberedning i 

Borås Stads nämnder 

Eva Lindström 2020-00074 

2020-09-18 13216 

 

IN Skolinspektionen 2. Beslut från Skolinspektionen - 

Ansökan från Thorengruppen AB om 

godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 

Borås i Borås kommun. Dnr SI 

2020:1075 

Eva Lindström 2020-00072 

2020-09-18 13202 

 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2020-09-07  § 327 Strategiskt 

inriktningsdokument för  Socialt 

hållbart Borås - vi tar ansvar för barn 

och unga  

Eva Lindström 2020-00189 

2020-09-17 13201 

 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut § 332 Revidering Visionen Borås 

2025 

Susanne Heed 2020-00188 

2020-09-16 13198 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen att 

överlämna anmälan avseende 

Viskastrandsgymnasiet  A till Borås 

kommun 

Susanne Heed 2020-00186 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2020-09-28 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2020-09-28.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 

1(1) 

Datum 
2020-10-14 

 
Sammanträde: 2020-10-27 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-09-28 13299 

 

UT Borås Tingsrätt 3. Yttrande till Borås Tingsrätt i mål T 

2187-20 - Ansökan om stämning från 

Alma Folkhögskoleförening. Yttrandet är 

expedierat från Borås Stads Stadsjurist. 

2020-00153 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 27 oktober 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 8.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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