
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-12 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 

härmed till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen 

den 20 februari 2018 kl. 14:00 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 

allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

 
Helene Sandberg 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
Ordförande 

 
Anders Waldau 
Utbildningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 033-35 77 57 eller via e-post: 

eva.lindstrom@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2018-02-12 
 Sida 

2(2) 

 

 

 

Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslistan 
  

 

3.  Allmänhetens frågestund 
  

 

4.  Årsredovisning 2017 
Dnr 2017-00228 042 

 

5.  Uppföljning intern kontroll 2017 
Dnr 2017-00229 007 

 

6.  Riskanalys och intern kontrollplan 2018 
Dnr 2017-00230 007 

 

7.  Redovisning av inkomna synpunkter januari - december 2017 
Dnr 2017-00171 109 

 

8.  Förslag till förändring av programstrukturen i gymnasieskolan 
Dnr 2017-00183 612 

 

9.  Val av kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet 
Dnr 2017-00010 612 

 

10.  Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter 
i programråd 
Dnr 2017-00011 612 

 

11.  Anmälningsärenden 
Dnr 2018-00001 1.1.3.25 

 

12.  Delegationsbeslut 
Dnr 2018-00003 1.1.3.25 

 

13.  Övriga frågor 
  

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Michael Malmström 
Handläggare 
033 357737 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-20 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00228 042 
 

  

 

Årsredovisning 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad Årsredovisning 

för verksamhetsåret 2017.        

Sammanfattning 

För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag 
på 495,9 mnkr. Det är en ökning med 13,9 mnkr jämfört med den ingående 
grundramen 2016 som var 482,0 mnkr. 

 9,6 mnkr av ramen avsåg en kostnadskompensation på 2,3 % för löner 
och 1,5 % för övriga kostnader. 

 2,7 mnkr ökad av ram p.g.a lärarlöneavtalet. 

 6,0 mnkr ökad av ram p.g.a volymjustering för gruppen 16-18 åringar, 
2,27 % * 75 %. 

 5,0 mnkr ökad för kompetensutveckling det s.k "Skollyftet". Planerad 
ersättning under 4 år 2015--2019. 

 3,0 mnkr ökad ram för fortsatt utveckling av förstärkt stöd för elever 
med autismspektrumtillstånd. 

 0,3 mnkr ökad ram Vård och omsorgscollege. 

 4,0 mnkr ökad ram för ökad kvalitet, bättre elevresultat, trygghet och 
trivsel samt underlätta att bibehålla och rekrytera personal. 

 26,6 mnkr minskad ram pga förändrad redovisning av hyra för 
fastigheter enligt RKRs rekommendation 11.4 Materiella 
anläggningstillgångar samt att Borås Stad följer SKLs rekommendation 
för internränta som 2017 är satt till 1,75 %. 

 

I budget 17:2 avsattes 1 % (4,9 mnkr) i en central buffert. Bufferten har under 
året fördelats ut med 0,3 mnkr till friskolor i Borås med Boråselever samt 1,0 
mnkr till Vuxenutbildningen. Kvarvarande 3,7 mnkr har enligt beslut tillförts 
Borås Stads gymnasieverksamhet. 

Ramtilldelade poster under året: 

9,9 mnkr för att bygga upp organisation och omhänderta nyanlända elever. 
 

5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen "Rätt till utbildning inom Komvux på 
gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till 
högskoleutbildning och yrkeshögskolan". 
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Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 473,0 mnkr, detta gav ett 
resultat på 30,0 mnkr mot ram: 

7,1 mnkr fick Utbildningsförvaltningen efter beslut i Kommunstyrelsen tillstånd 
att använda av tidigare ackumulerat resultat för att finansiera fortsatt 
genomförande och utveckling av de nationella programmen. Dessa medel 
användes ej under året. 
 
4,0 mnkr ämnat för lokalanpassningar och räknas in i det investeringsutrymme 
som tillförts Lokalförsörjningsnämndens budget. 
 
45,8 mnkr högre intäkter än vad som budgeterats, varav 28,0 mnkr består av 
ersättning för lärarlönelyft och förstelärare. 76,8 mnkr totalt har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen fått från Migrationsverket, varav 34,4 mnkr är 
ersättning inom Vuxengymnasiet för SFI, 42,4 mnkr är ersättning inom 
gymnasieskolan för att omhänderta nyanlända och flyktingar. 
 
5,1 mnkr högre personalkostnad än budget. Tillförda medel för nyanlända har 
ökat budget för personalkostnader. Utfall för dessa medel ligger på andra 
kostnadsslag. 
 
24,4 mnkr högre material- och övriga tjänster jämfört med budget, 21,8 mnkr 
högre än 2016. Varav 1,6 mnkr flytt av Utbildningskontoret, 6,7 mnkr 
avskrivningar av driftsinventarier, 18,6 ökad kostnad för elever som ej läser i 
våra gymnasieskolor. 
 

0,5 mnkr lägre kostnad för bidrag och transfereringar, det är bl.a lägre utfall för 

inackordering och ungdomsbidrag som är lägre än vad som planerats i budget.               

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2017, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

                           

Samverkan 

FSG 2018-02-07 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 
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1 Inledning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning  

Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås har tillsammans med 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021 angett 
inriktningen och varit utgångspunkten för arbetet med att ytterligare förbättra och förädla 
verksamheterna samt för att nå ökad måluppfyllelse. Planen omfattar de tre utvecklingsområdena det 
goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har en motsvarande plan för sin 
nivå där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna utvecklings- och 
förbättringsområden. 

Förutom årsredovisning har kvalitetsrapport upprättats under året. Denna är att betrakta som 
komplement till årsredovisningen. I kvalitetsrapporten återfinns redovisning av resultat av fullmäktiges 
mål samt mål i läroplan, skolplan och nämndens utvecklingsplan. 

Samtliga chefer, ansvariga för en skola, har lämnat en ekonomisk redogörelse och gjort en 
kvalitetsuppföljning avseende verksamhetens måluppfyllelse. 

Allmänt 

Budgetåret 2017 innebar att reformen ny gymnasieskola är genomförd och reformerad 
gymnasiesärskola Gysär13 omfattade alla fyra årskurserna. Nya nationella reformer aviserades inte för 
2017. Utredning av eventuellt återinförande av grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram 
pågick under året men inga beslut är ännu fattade. Elever har redan nu möjlighet att välja till 
behörighetsgivande kurser inom sitt gymnasieprogram eller som utökat. Cirka en tredjedel av årets 
avgångselever på yrkesprogram hade grundläggande behörighet till högskola. 

För nyanlända elever anordnades utbildning på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion som finns 
på alla gymnasieskolor. 

De elever inom autismspektrumtillstånd som inte har rätt till särskola inkluderas i gymnasieskolan på 
alla program. För elever med stora behov av särskilt stöd på nationella program har specifikt stöd 
anordnats på Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet och för elever på introduktionsprogram har 
det specifika stödet anordnats på Björkängsgymnasiet och Bergslenagymnasiet. 

En digitaliserad elevakt har införts under läsåret 2016/17. 

Digitala lärverktyg av olika slag finns för alla elever inom gymnasieutbildning och eleverna inom 
vuxenutbildningen har tillgång till sådana. 

Samarbetet kring aktivitetsansvaret, som innebär ett utökat ansvar för kommunen att hålla sig 
informerad och tillse att elever som inte studerar är i aktivitet, har fortgått med 
Arbetslivsförvaltningen/Jobb Borås. 

Arbetet med teknik- och vårdcollege har fortsatt inom ramen för samarbetet i Boråsregionen. 

Inom vuxenutbildningen har samarbetet såväl inom Boråsregionen som i Västra Götalandsregionen 
fortgått. 

Mentor ska i enlighet med skollagen finnas för nyutexaminerade lärare under introduktionsåret. 
Mentorer arvoderas enligt lokalt kollektivavtal i Borås Stad. 

Legitimationskravet innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg. I förvaltningen är andelen 
legitimerade lärare hög och strategin är att fortsatt hålla nivån. 

Borås Stad har inrättat ett karriärsystem för lärare. Karriärtjänsterna ska dels göra läraryrket mer 
attraktivt, dels säkra god undervisning för elever. Det är huvudmannen som skapar karriärtjänsterna 
och bestämmer själva om tjänsternas antal, utformning, tillsättning och lön. Karriärtjänsterna i 
förvaltningen har utökats under 2017 och finansieras delvis med statsbidrag. 
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Kommunala skollyftsmedel används årligen för ämnesspecifik kompetensutveckling av lärare. 

Insyn i och samarbete med de fyra fristående gymnasieskolorna i Borås har fortgått enligt planering. 

Under 2017 genomfördes flytt av förvaltningens administrativa kontor, Utbildningskontoret, från Stora 
Brogatan till Olovsholmsgatan där alla skolförvaltningarna nu finns på samma adress.  Samverkan och 
samarbetet inom utbildningsklustret har fortsatt fungerat väl. 

  

  

  

Helene Sandberg 

Ordförande                                              Anders Waldau 

Utbildningschef 

2 Viktiga händelser under året 

Bland annat: 

Införande av digital elevakt Prorenata på alla gymnasieskolor. 

Flytt av Tullengymnasiet till Björkängsgymnasiet. På Björkängsgymnasiet har hela skolan byggts om och 
renoverats och anpassning av lokaler till deras verksamhet har skett under hela året. 

På Almåsgymnasiet har lokaler för AST-elever har tagits i bruk. 

På Bäckängsgymnasiet invigdes det nya biblioteket, kapprummet och överbyggda innergården. 

På Sven Eriksonsgymnasiet har en förstudie för utbyggnad/ombyggnad av skolan till en modern och 
attraktiv skola tagits fram. 

På Viskastrandsgymnasiet har en förstudie för dimensioneringen och placeringen av flera av de 
allmänna lärosalarna tagits fram för att öka möjligheterna till flexibel användning och hög 
utnyttjandegrad. 

Flytt av Utbildningskontoret från Nornan till Olovsholmsgatan. 

Samtliga skolor är Grön flagg-certifierade, vuxenutbildningen och utbildningskontoret 
miljödiplomerade. 

Andel elever med examen från högskoleförberedande respektive yrkesprogram ökar för tredje året i rad 
och är i riksjämförelse tydligt högre. 

Karriärtjänsterna förstelärare omvandlades till tillsvidaretjänster. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall År 

2017 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

0 0 0 0 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Medborgardialogens två huvudsyften är dels att medborgarna ska få inflytande över de frågor dialogen 
gäller, dels ska de förtroendevalda få underlag för bra beslut. Nämnden har inte identifierat behov av 
medborgardialog inom den egna verksamheten under 2017. Medborgardialog som rör flera nämnder 
har nämnden erfarenhet av och ser positivt på sådan samverkan. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall År 

2017 

 Andel elever som känner sig trygga 
i gymnasieskolan, %. 

96,2 94,8 97 96,3 

 Andel elever med 
högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen. 

91,1 91,7 92 93,2 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns 
påståendet "Jag känner mig trygg". Utfallet i elevenkäten är 96,3 % på de fyra gymnasieskolorna Almås, 
Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand. Det fattas några tiondelar för att nå det satta målvärdet, men 
jämfört med tidigare år är resultatet högre. 
 
Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt 
arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner. 
Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat så att åtgärder kan vidtas. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

För indikator Andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen har målvärdet nåtts. 
För tredje året i rad ökar resultaten som en följd av ett ständigt pågående arbete med att förbättra 
måluppfyllelsen. (2014/15 91,1 %, 2015/16 91,7 % och 2016/17 93,2 %.) 
 
Arbetet kommer att fortsätta med utgångspunkt i utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. 
Utvecklingsområden i planen är det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På 
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förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva och säkra de processer som på 
övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas 
måluppfyllelse. Skolorna har utarbetat utvecklingsplaner för samma tidsperiod som förvaltningens plan 
och haft denna som utgångspunkt i sitt arbete. Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att 
kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder och 
bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och förbättring av utbildningarna, både de 
skolförlagda delarna och de arbetsplatsförlagda, såsom APL och lärling. På övergripande 
förvaltningsnivå görs betygsanalyser i syfte att säkra en rättssäker bedömning. På verksamhetsnivå har 
förstelärarna en viktig roll i arbetet med gemensamma analyser, samplanering av kurser, auskultationer 
och skolans digitalisering kopplat till de nya skrivningarna i de nationella styrdokumenten gällande krav 
på digital kompetens.  

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall År 

2017 

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

73,9 74,2 75 73,9 

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

85 94 85 91 

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

  75 100 

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

  60 65 

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

Utfallet grundar sig på lokal statistik från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens mål är att samtliga elever ska ha minst E i alla kurser efter avslutad 
utbildning. Årets resultat är 73,9 procent vilket är i nivå med föregående år men något under målvärdet. 
Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas utvecklingsplaner är 
utgångspunkten för att förbättra utfallet. 
 
Planerade åtgärder för att förbättra utfallet 
Särskild vikt ska läggas på tidig upptäckt av elevers behov av anpassningar och stöd samt tidiga insatser. 
Skolorna och skolenheterna arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera sina resultat för att 
öka måluppfyllelsen samt för att kunna bedöma utvecklingsbehoven och planera för fortsatt god 
utveckling av utbildningen. 

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

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 

I gymnasieskolan finns fem introduktionsprogram. Dessa är preparandutbildning, individuellt alternativ, 
programinriktat individuellt program, språkintroduktion och yrkesintroduktion. En indikator för 
verksamheten gällande introduktionsprogrammen är att alla elever från introduktionsprogram går efter 1 års 
studier vidare till ett nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Resultatet för läsåret 
2016/17 var 91 % vilket är några procenenheter lägre än året före, men fortsatt högt. 
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Planerade åtgärder för att förbättra utfallet 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt 
följa upp och analysera Introduktionsprogrammens resultat för att kunna bedöma utvecklingsbehoven 
och planera för fortsatt utveckling av utbildningens omfattning och innehåll. Exempel på sådant arbete 
är att introduktionsprogrammet språkintroduktion sedan hösten 2016 bedrivs på alla gymnasieskolor. 
Syftet med denna modell är att minska steget mellan introduktionsprogrammet och de nationella 
programmen samt öka progressionen i elevernas lärande. 

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

samtliga ämnen. 

Utfallet avser elever från individuella, nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan på 
Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet och Hulta ängar samt Viskastrandsgymnasiet. Av de elever som 
läsåret 2016/2017 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever ett slutbetyg eller ett 
samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år. För varje avgångselev görs en 
individuell planering för fortsatt sysselsättning efter avslutade studier. 20 elever avslutade 
gymnasiesärskolans nationella program och 8 avslutade individuellt program, totalt 28 elever. Samtliga 
elever hade någon form av sysselsättning, vilket är något högre än föregående år. 
 
Planerade åtgärder för att förbättra utfallet 
Berörda skolenheter kommer fortsatt att arbeta vidare med att öka träffsäkerheten i de resultatanalyser 
som genomförs. Det handlar exempelvis om att analysera resultatvariationer samt analysera samband 
mellan insatser och effekter på resultaten. 

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

Målvärdet för 2017 var satt till att 60 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. Utfallet för 2017 blev 65 % dvs. högre än det satta målvärdet.  Det är viktigt att framhålla 
att bland de 35 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till att de avslutat 
sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta sina studier i 
förtid. 
 
Planerade åtgärder för att förbättra utfallet 
Utvecklingsarbetet med elevernas studieplaner som påbörjats kommer fortsatt att bedrivas.  Arbetet 
med studieplaner och vägledning syftar till att fler elever ska få tillgång till just den vägledning de 
behöver för att göra väl informerade val. Antagningsarbetet  kommer att kartläggas och åtgärder vidtas 
för ökad förutsägbarhet och rättsäkerhet  inom kommunal vuxenutbildning. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2017 Kommentar År 2017 

Lärare ska inom ramen för det 
skollyft som beslutades i budget 
2015 även kunna ges möjlighet till 
kompetensutveckling inom 
specialpedagogik och svenska 2. 

 Genomfört Genomfört på samtliga skolor genom att det 
framgår i anvisningarna för Skollyftet att 
möjligheten finns. 

Under 2017 ska 
Grundskolenämnden och 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden införa 
digital elevakt. 

 Genomfört Infört Prorenata på samtliga gymnasieskolor och 
inom gymnasiesärskolan. 
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Uppdrag Status År 2017 Kommentar År 2017 

Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden uppdras 
utreda formerna för och därefter 
erbjuda en kurs i hur man startar 
eget företag i Sverige för de elever 
som studerar på Sfi. 

 Genomfört Under hösten har Vuxenutbildningen, 
Arbetslivsförvaltningen och Almi träffats och 
diskuterat frågan. Almi har kurser för Starta 
eget. De bidrar med rådgivning, inspiration och 
finansiering med hjälp av konsultinsatser. Sedan 
år 2000 har de haft ca 150-200 infoträffar och 
hjälpt 70-80 individer att starta eget. Oftast 
anställs landsmän eller andra nysvenskar vilket 
bidrar till ökade arbetstillfällen. Av de som startar 
är det ca 30% efter 5 år som fortfarande är 
verksamma. Denna siffra skiljer sig inte mycket 
från vanliga svenska företag. För 2018 planeras 
följande aktiviteter: Jobb Borås kommer i vår att 
hålla en serie med föreläsningar som de kallar 
för Framsteget. Föreläsningarna hålls varje 
onsdag eftermiddag och teman kommer bland 
annat att vara Starta eget, egenanställning och 
sociala företag. Alla de elever som vi 
samarbetar kring är då välkomna. Träffarna 
informeras om på Sjuhärads 
samordningsförbunds hemsida, på Jobb Borås 
Facebooksida och via elevernas handläggare. 

De nämnder som berörs av barns 
och ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning 
samverka för att erbjuda elever 
med AST sammanhängande stöd 
under utbildningen – en röd tråd – 
genom hela skolsystemet. 

 Genomfört I samverkan med Grundskoleförvaltningen och 
Förskoleförvaltningen har en 
utredning/kartläggning genomförts samt en plan 
för det fortsatta gemensamma arbetet tagits 
fram.  

3.3 Företagandet växer genom samverkan 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2017 Kommentar År 2017 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i 
uppdrag att tillsammans med 
Arbetslivsnämnden erbjuda 
möjlighet att kombinera SFI med 
praktik för att kunna lära svenska 
på jobbet. 

 Genomfört För personer som läser SFI och även är 
arbetssökande (inskrivna vid 
arbetsförmedlingen), är rutinen att all praktik 
skall samordnas av Arbetsförmedlingen, vilket 
bör påtalas för eleven, så att inte eleven riskerar 
att mista eventuell statlig ersättning. 
Arbetsförmedlingen planerar för praktik inom 
lämpligt område tillsammans med den sökande 
(eleven), och kan vända sig till Jobb Borås enligt 
upparbetade rutiner för en praktikplats inom 
någon verksamhet i Borås stad. För praktik i 
näringslivet eller övriga offentliga sektorn sköter 
Arbetsförmedlingen detta själva, alternativt tar 
hjälp av upphandlad privat aktör. För elever som 
inte är arbetssökande, finns möjlighet om 
eleven själv vill och har utrymme för detta, att 
vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare 
uppmanar eleven att kontakta Jobb Borås och 
skriva in sig med egenansökan och få hjälp med 
praktikplats För elever som försörjs genom 
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Uppdrag Status År 2017 Kommentar År 2017 

Borås stads försörjningsenhet är det krav att 
eleven deltager i sk. kompetenshöjande 
verksamhet (oftast praktik) vilket löses genom 
försörjningsenheten som skriver in eleven på 
Jobb Borås.” 

3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall År 

2017 

 Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

20,3 27,9 45 35,7 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet för 2017 når inte det satta målvärdet, men är tydligt över föregående års utfall. Arbete har 
bedrivits under året för att öka andelen. Viktiga faktorer i sammanhanget har varit utbudet av 
ekologiska livsmedel, kvalitetssäkrad märkning samt rätt rapportering i systemen. Förvaltningens 
miljökoordinator kommer fortsatt att arbeta tillsammans med skolornas ledning och med stöd av 
miljöombuden för en ökad andel. 

3.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2017 Kommentar År 2017 

När staden arrangerar konferenser, 
bokar hotell och köper mat ska 
Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel 
efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Uppdragsdirektiven är utgångspunkten för 
verksamheterna och 
förvaltningsadministrationen vid bokningar och 
inköp. 

3.5 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall År 

2017 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4 4,3 4 3,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

17,2 20,4 20 19,4 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

47,9 46,6 50 43 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för året är uppnått. 
Sjukfrånvaron i förvaltningen är lägre än 2016. Nivån för 2017 ligger inom ramen för nivån som brukar 
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beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%. Trenden i riket och i Borås Stad är 
att sjukskrivningstalen ökar, utfallet för Borås Stad 2017 är 7,3%. Under 2018 kommer förvaltningen 
fortsatt inrikta oss på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid 
prognos ser ut att bli av längre karaktär. Nämndens mål är att fortsatt hålla sjukfrånvaron låg, inom 
intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Nämnden arbetar aktivt med systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande 
åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med 
alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, 
förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering 
för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom 
att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målet för året är uppnått. 
Under 2017 har det funnits ett konstant behov av timavlönad personal och den nivå som är 
förvaltningens mål är uppnådd. För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis 
behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en 
rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro av medarbetare eller för att täcka 
sjukfrånvaro. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad 
och att antalet timavlönade skall minska. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av 
anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall minska. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Målvärdet för året är ej uppnått. 
Förvaltningens utfall, 43 %, är något lägre än 2016. Utfallet för hälsa i Borås Stad 2017 är 30,9 % och 
för indikatorn har förvaltningen i jämförelse med Borås Stad som helhet ett mycket positivt utfall dock 
måste arbetet fortgå för att nå målvärdet. Genom ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, gott 
ledarskap, kompetensutveckling och goda förutsättningar för att medarbetare skall trivas och bibehålla 
balans mellan krav och kontroll i arbetet skapas förutsättningar för hälsa i arbetslivet. Exempel på 
åtgärder är nämndens satsning på Skollyftet och arbetet i förvaltningen med Uppdragsdialog för lärare. 
Under 2017 har arbete pågått med att identifiera och åtgärda organisatoriska faktorer som är 
stressdrivande för lärare. Under 2017 har åtgärder som tagits fram av den så kallade KAL 
(kompetensförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning) - gruppen implementerats i verksamheten. Syftet 
med åtgärderna är att lärare skall söka sig till Borås Stad, att våra arbetsplatser skall vara attraktiva och 
att man skall trivas och ha goda arbetsvillkor. Nämnden uppmuntrar också anställda att ta ansvar för 
sin egen hälsa genom de friskvårdsförmåner som möjliggörs för anställda i Borås Stad. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 

Statsbidrag 27 807 42 938 52 308 143 076 90 768 

Avgifter och övriga 
intäkter 

151 869 172 540 195 346 150 352 -44 994 

Summa intäkter 179 676 215 478 247 654 293 428 45 774 
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Tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 

Personal -378 370 -415 123 -466 258 -472 440 -6 182 

Lokaler -84 999 -89 292 -66 848 -64 478 2 370 

Övrigt -188 818 -207 042 -216 989 -229 216 -12 227 

Kapitalkostnader -939 -930 -539 -317 222 

Summa kostnader -653 126 -712 387 -750 634 -766 451 -15 817 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -473 450 -496 909 -502 980 -473 023 29 957 

Kommunbidrag 469 700 506 800 495 880 495 880 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-3 750 9 891 -7 100 22 857 29 957 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

9 600 4 500 7 100 7 100 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

5 850 14 391 0 29 957 29 957 

Ackumulerat resultat 6 609 17 027 9 927 39 884 29 957 

Resultatanalys 

För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag på 495,9 mnkr: 

 Det är en ökning med 13,9 mnkr jämfört med den ingående grundramen 2016 som var 482,0 
mnkr. 

 9,6 mnkr av ramen avsåg en kostnadskompensation på 2,3 % för löner och 1,5 % för övriga 
kostnader. 

 2,7 mnkr ökad av ram p.g.a lärarlöneavtalet. 

 6,0 mnkr ökad av ram p.g.a volymjustering för gruppen 16-18 åringar, 2,27 % * 75 %. 

 5,0 mnkr ökad för kompetensutveckling det s.k "Skollyftet". Planerad ersättning under 4 år 
2015--2019. 

 3,0 mnkr ökad ram för fortsatt utveckling av förstärkt stöd för elever med 
autismspektrumtillstånd. 

 0,3 mnkr ökad ram Vård och omsorgscollege. 

 4,0 mnkr ökad ram för ökad kvalitet, bättre elevresultat, trygghet och trivsel samt underlätta att 
bibehålla och rekrytera personal. 

 26,6 mnkr minskad ram p.g.a förändrad redovisning av hyra för fastigheter enligt RKRs 
rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar samt att Borås Stad följer SKLs 
rekommendation för internränta som 2017 är satt till 1,75 %. 

 I budget 17:2 avsattes 1 % (4,9 mnkr) i en central buffert. Bufferten har under året fördelats ut 
med 0,3 mnkr till friskolor i Borås med Boråselever samt 1,0 mnkr till Vuxenutbildningen. 
Kvarvarande 3,7 mnkr har enligt beslut tillförts Borås Stads gymnasieverksamhet. 

Ramtilldelade poster under året: 

 9,9 mnkr för att bygga upp organisation och omhänderta nyanlända elever. 

 5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen "Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå 
för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning och 
yrkeshögskolan". 
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Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 473,0 mnkr, detta gav ett resultat på 30,0 mnkr 
mot ram: 

 7,1 mnkr fick Utbildningsförvaltningen efter beslut i KS tillstånd att använda av tidigare 
ackumulerat resultat för att finansiera fortsatt genomförande och utveckling av de nationella 
programmen. Dessa medel användes ej under året. 

 4,0 mnkr ämnat för lokalanpassningar och räknas in i det investeringsutrymme som tillförts 
Lokalförsörjningsnämndens budget. 

 45,8 mnkr högre intäkter än vad som budgeterats, varav 28,0 mnkr består av ersättning för 
lärarlönelyft och förstelärare. 76,8 mnkr totalt har GVUF fått från Migrationsverket, varav 34,4 
mnkr är ersättning inom Vuxengymnasiet för SFI, 42,4 mnkr är ersättning inom gymnasieskolan 
för att omhänderta nyanlända och flyktingar. 

 5,1 mnkr högre personalkostnad än budget. Tillförda medel för nyanlända har ökat budget för 
personalkostnader. Utfall för dessa medel ligger på andra kostnadsslag. 

 24,4 mnkr högre material- och övriga tjänster jämfört med budget, 21,8 mnkr högre än 2016. 
Varav 1,6 mnkr flytt av Utbildningskontoret, 6,7 mnkr avskrivningar av driftsinventarier, 18,6 
ökad kostnad för elever som ej läser i våra gymnasieskolor. 

 0,5 mnkr lägre kostnad för bidrag och transfereringar, det är bl.a lägre utfall för inackordering 
och ungdomsbidrag som är lägre än vad som planerats i budget. 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 2017 

Bokslut 
2017 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 86 25 20 47 27 

Kostnader -10 518 -10 384 -13 334 -11 300 2 034 

Resultat -10 432 -10 359 -13 314 -11 253 2 061 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 1 1 

Kostnader -960 -893 -1 128 -877 251 

Resultat -960 -893 -1 128 -876 252 

Gymnasieskola      

Intäkter 141 089 158 480 159 377 219 056 59 679 

Kostnader -494 136 -535 071 -522 865 -562 796 -39 931 

Resultat -353 047 -376 591 -363 488 -343 740 19 748 

Vuxenutbildning      

Intäkter 37 212 54 366 77 558 81 555 3 997 

Kostnader -108 249 -125 022 -154 743 -158 740 -3 997 

Resultat -71 037 -70 656 -77 185 -77 185 0 

Gymnasiesärskola      

Intäkter 8 473 9 833 7 106 11 514 4 408 

Kostnader -41 628 -43 099 -40 689 -46 016 -5 327 

Resultat -33 155 -33 266 -33 583 -34 502 -919 
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Tkr 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 2017 

Bokslut 
2017 

Avvikelse 

Kvalitet och utveckling      

Intäkter 1 088 1 287 1 193 1 272 79 

Kostnader -3 764 -4 269 -5 387 -5 369 18 

Resultat -2 676 -2 982 -4 194 -4 097 97 

Naturskola      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -404 -402 -456 -402 54 

Resultat -404 -402 -456 -402 54 

Insatser enligt LSS      

Intäkter 3 187 3 529 2 400 2 701 301 

Kostnader -4 926 -5 289 -4 932 -3 669 1 263 

Resultat -1 739 -1 760 -2 532 -968 1 564 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Flyktingsmottagande      

Intäkter 248 0 0 0 0 

Kostnader -248 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Totalt      

Intäkter 191 383 227 520 247 654 316 146 68 492 

Kostnader -664 833 -724 429 -743 534 -789 169 -45 635 

Resultat -473 450 -496 909 -495 880 -473 023 22 857 

4.3 Verksamhetsanalys 

Central administration 2,1 mnkr. 

1,3 mnkr lägre kostnader för personal, varav lägre utfall löner, 0,2 mnkr, lägre kostnader för pensioner, 
personalförsäkringar samt personalomkostnader och personalutveckling, 1,1 mnkr. 0,7 mnkr högre 
kostnader för material beror på flytt av utbildningskontoret från Stora Brogatan 45 till 
Olovsholmsgatan 32 (budget lagd på avgifter och andra tjänster). 0,9 mnkr lägre kostnader för köpta 
tjänster, varav hyra 0,6 mnkr lägre än budget och 0,3 mnkr övriga mindre poster, än vad som planerats i 
budget. Totalt 1,3 tkr högre kostnad jämfört med 2016. 

Gymnasieskola 19,7 mnkr. 

59,7 mnkr högre intäkter än vad som planerats i budget varav 54,5 mnkr är driftsbidrag från staten, 
totalt fick nämnden 69,4 mnkr i statsbidrag varav 3,1 mnkr ersättning för förstelärare, 8,2 mnkr för 
lärarlönelyftet, 42,4 mnkr från migrationsverket för omhändertagande av flyktingar och nyanlända, 13,2 
mnkr för gymnasial lärlingsutbildning samt 2,6 mnkr övriga statsbidrag. Intäkten för externt sålda 
elevplatser var 5,0 mnkr lägre än planerat i budget och 1,4 högre än 2016. 

39,9 mnkr högre kostnader jämfört med budget, varav personalkostnaden var 9,1 mnkr högre, 
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materialkostnader var 3,5 mnkr högre än budget, köpta tjänster var 28,1 mnkr högre än budget varav 
kostnaden för externt köpta elevplatser 13,2 mnkr högre än budget. 

Gymnasiesärskolan -0,9 mnkr. 

4,4 mnkr högre intäkt än vad som planerats i budget, varav 3,2 mnkr är köpta elevplatser från andra 
kommuner, Driftsbidrag 0,9 mnkr högre än budget varav 0,7 mnkr beror på statsbidrag gällande 
lärarlönelyft och förstelärare samt 0,3 mnkr övriga mindre poster, EU bidrag, driftsbidrag från AMS 
m.m med utfall högre än planerat i budget. 

Insatser enligt LSS 1,6 mnkr 

0,3 mnkr högre intäkter än vad som planerats i budget. 0,8 mnkr lägre personalkostnader, 0,5 mnkr 
lägre kostnad för material inköp än vad som planerats i budget. 

4.3.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål 

Övergripande mål 

 Borås Stad ska bli en skol- och bildningsstad med goda resultat. 

”Kunskap ser vi som mer än faktakunskaper. Det handlar om bildning i bred bemärkelse t.ex. att söka 
kunskap, kritiskt ifrågasätta, att samarbeta med andra för gemensamma mål och skicklighet i att utföra 
ett yrke.” 

Utvecklingsplanen 2016-2021 Bildningsstaden Borås och de tre utvecklingsområdena i planen med 
preciserade strategier har varit utgångspunkten för arbetet under läsåret 2016-17. Sammantaget kan 
konstateras att måluppfyllelsen är förhållandevis god. På gymnasieskolan nationella program finns  
fortsatt förbättringsutrymme gällande elevernas genomsnittliga betygspoäng som ligger något under 
Riket samt nämndens mål att alla elever ska ha minst E i alla kurser. När det gäller målen avseende 
examen från högskoleförberedande program och yrkesprogram samt andel elever med grundläggande 
behörighet till universitet och högskola nås sammantaget ett mycket gott resultat, som är över rikets 
snitt. Skollagens syfte med utbildningarna i gymnasieskolan, att eleverna når yrkesexamen eller 
högskoleförberedande examen, uppnås således i mycket hög utsträckning. Elever som studerar på 
introduktionsprogrammen går vidare till studier, arbete eller annan sysselsättning i hög grad. I 
gymnasiesärskolan får samtliga elever ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument och en hög andel är 
antingen i arbete eller i annan form av sysselsättning efter genomförd skolgång. Inom 
vuxenutbildningen fullföljer en ansenlig andel av de studerande sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. 

4.3.2 Administrativa och övriga gemensamma funktioner  

Mål och resultat 

Verksamhet 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administrations mål/uppdrag för 2017 utöver 
det löpande arbetet: 

· Driva arbetet med att genomföra och utveckla gymnasieskolan GY11 och Gysär13. 

GY 11 infördes läsåret 2011/12 och Gysär13 infördes läsåret 2013/14. Flera årskullar har nu 
genomfört den reformerade gymnasie- och gymnasiesärskolan. Arbetet med att utveckla verksamheten 
fortsätter i enlighet med rådande nationella och kommunala styrdokument. 

 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2017 15(52) 

· Arbeta enligt utvecklingsplan 2016-2021, Bildningsstaden Borås, i syfte att förbättra och 
utveckla verksamheterna. 

Arbetet i verksamheterna fortgår i enlighet med utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. 
Utgångspunkten för arbetet är de tre utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt 
kvalitetsarbete och värdegrund. Syftet är att ytterligare förbättra och utveckla verksamheten. 

· Följa och stödja skolornas arbete med deras utvecklingsplaner för 2016-2021. 

Arbetet med att följa och stödja skolorna i deras arbete med utvecklingsplaner har fortgått under året. 
Utgångspunkten för skolornas arbete har varit förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 
2016-2021 och uppdraget är att förhålla sig till utvecklingsområdena i denna plan samt beskriva egna 
förbättringsområden och strategier för ökad måluppfyllelse. Uppföljning sker genom skolenheternas 
och skolornas kvalitetsbedömningar samt i den förvaltningsövergripande kvalitetsrapporten. 

· Fortsatt medverka till och delta i ökad regional samordning och utveckling av 
yrkesvuxutbildningen inom Boråsregionen enligt upprättat avtal. 

Samverkan inom Boråsregionens vuxenutbildning (BR-Vux) har fortsatt, i ökad omfattning jämfört 
med tidigare. Statliga bidrag av olika slag har utlysts från Skolverket under 2017. I samverkan inom 
BRvux anordnas ett stort antal yrkesutbildningspaket innehållande gymnasiala yrkeskurser och 
yrkesutbildning i kombination med Sfi och/eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.Vux 
har ett utökat samarbetet med Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen genom olika 
uppdragsutbildningar och utbildningskontrakt. Tillsammans har man ansökt om DUA (Delegationen 
om Unga ut i Arbetsliv). 

Redovisning av beviljat och utfört antal platser inom BR-Vux: 

Lärlingsutbildning för vuxna 51 platser beviljat 63,8 utfört 

Yrkesförare 25 platser beviljat 22 utfört 

Trainee 25 platser beviljat 7,4 utfört 

Hälso och sjukvård, kombinerat med tidsbegränsad anställning 25 platser beviljade 26,4 utfört. 

Yrkesvux 403 platser beviljat och allt utfört. Medfinansiering genomförd med 482 platser 

Yrkesvux - sfi/sva 41 platser beviljat 41 utfört. 45,7 platser utförda som medfinansiering. 
Uppdragsutbildningar för barnomsorgen 20 elever och från ALF inom lokalvård 8 elever, VOM5 
11elever och måltid och service 12 elever  inom yrkesutbildningar kombinerat med sfi. 

Under 2017 har en processkartläggning av verksamheten genomförts. I kartläggningen ingår arbetet 
med att utveckla gemensamma rutiner för antagningsprocessen och upprättande av individuella 
studieplaner 

Boråsregionens vuxenutbildning ingår också i ett interregprojekt kallat KOBRA, tillsammans med ett 
tiotal andra västsvenska kommuner och partner i Danmark och Norge. Projektet ska öka kunskapen 
om regionernas kompetensbehov hos beslutsfattare utbildningsanordnare, näringsliv och andra 
intressenter. Projektet ska testa och utvärdera nya arbetssätt för ett hållbart samarbete kring 
kompetensförsörjning. Det här arbetet har intensifierats under 2017. 

· Fortsatt delta i arbetet med en kompetensplattform för vuxnas lärande i Västra 
Götalandsregionen.  

Vuxenutbildningen deltar aktivt, enligt plan, i de olika aktiviteter som inryms inom 
kompetensplattformens uppdrag. 

· Fortsätta samarbetet med Boråsregionen för samverkan kring gymnasieskola och 
vuxenutbildning.  

Samarbetet har fortgått under året. 

· Fortsatt utveckla informations- och kommunikationsteknologin i den pedagogiska 
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verksamheten. 

Under läsåret 2016/17 har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetat vidare med de sedan 
tidigare framtagna modellerna för nätverk mellan skolor, implementering av nya skrivelser i de 
nationella styrdokumenten och utveckling av den digitala lärmiljön. Utgångspunkten för den digitala 
lärmiljön är att den ska stödja eleven i dennes lärande. Inom Gymnasiesärskolan har man t.ex. arbetat 
med den digitala lärmiljön kopplat till verksamhetens utvecklingsmål att stödja och utveckla elevens 
kommunikativa förmåga. 

· Fortsätta arbetet med konsultation och rådgivning i psykologiska frågor i gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan. 

Arbetet har fortgått enligt planering. 

· Följa upp och utveckla arbetet med särskilt stöd och elevhälsan i förvaltningens 
verksamheter. 

En kartläggning har genomförts under läsåret 2016/17. I kartläggningen framkommer att det inte finns 
några, för hela verksamheten, gemensamma behov. Det framkommer i kartläggningen att det finns 
verksamhetsspecifika behov kring vilka det kommer att genomföras insatser med, om behov finns, stöd 
från förvaltningen. Arbetet kommer att följas upp i skolornas kvalitetsbedömningar. 

· Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar. 

Bedömningsinstrument har genomförts i svenska, matematik och engelska för elever i åk 1. Resultaten 
utgör underlag för skolornas arbete och planering kring såväl det förebyggande och främjande arbetet 
som individuella insatser för elever i behov av särskilt stöd. 

· Genomföra årliga undersökningar för utvärdering av skolornas sociala och pedagogiska 
klimat. 

Skolklimatundersökning genomförd i alla skolformer med hög svarsfrekvens: drygt 80 % i 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Resultatet, på svarsskala 1-4, har över tid legat stabilt runt 3 
eller strax däröver vilket får anses som ett högt resultat. För elever inom SÄR GY/VUX ligger 
resultatet mycket högt, 2,7 på 3-gradig skala. 

· Fortsätta utvecklandet av fler lärlingsplatser. 

Arbetet har fortgått under året och antalet lärlingsplatser har ökat, trots att ansökta statsbidrag för att 
främja lärlingsutbildning inte beviljades. Endast sju av 56 sökande kommuner fick bidrag under 2017. 

· Anordna lov- och sommarskola utifrån verksamhetens behov. 

Lov- och sommarskola har anordnats för elever utifrån behov. 

· Inom ramen för respektive frivillig skolform följa upp arbetet med elevernas delaktighet och 
inflytande. 

Skolklimatundersökningen har genomförts. I undersökningen tar elever och lärare ställning till bl.a. 
påståenden inom området inflytande och delaktighet. Resultatet av Skolklimatundersökningen följs upp 
på förvaltningsnivå och tar sin utgångspunkt i de analyser som genomförs på respektive skolenhet. 

· Fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Se kommentar under ta fram en kompetensförsörjningsplan nedan. Arbetet har genomförts enligt 
planering. 

· I samverkan med grundskolan i Borås utveckla besöksdagarna för att attrahera fler elever till 
yrkesprogram. 

En utredning har genomförts och arbetet pågår enligt plan. 

· Ta fram förslag på hur yrkesutbildningarnas attraktionskraft kan öka. Uppdraget ska 
redovisas på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i april 2017. 
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En utredning har genomförts och arbetet pågår enligt plan. 

· Ta fram en kompetensförsörjningsplan för hur förvaltningen kan behålla, utveckla och 
rekrytera kompetent personal. I planen ska framgå hur antal karriärtjänster på sikt kan utökas 
till det antal som anses som strukturellt lämpligt. Planen ska redovisas på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens sammanträde i maj 2017.  

Nämnden har fastställt en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen. Arbetet har fortgått enligt 
planering. 

· Tillsammans med Arbetslivsnämnden utreda vilka ytterligare koncept eller modeller, likt 
Talang-projektet i Göteborg, som krävs för en lyckad integration. I detta uppdrag ingår att 
involvera näringslivet. Utredningen ska redovisas på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens sammanträde i mars 2017. 

Arbetet har fortgått enligt planering. 

· Utreda hur fler praktiknära samarbeten, likt det samarbetet som sker mellan Vård- och 
omsorgsprogrammet och Vård- och omsorgsboendet Österlånggatan 4, kan etableras. 
Utredningen ska presenteras på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i 
april 2017. 

En utredning har genomförts och arbetet pågår enligt plan. 

Resultat 

Utbildningskontorets resultat visar ett plus mot budget på 2,3 mnkr. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens administration står för plus 1,9 mnkr, vilket fördelar sig enligt följande, 
lägre personalkostnader 1,2 mnkr, högre materialkostnader 0,2 mnkr samt lägre kostnader för köpta 
tjänster 0,9 mnkr. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 0,2 mnkr lägre kostnad och yrkesråd 0,1 mnkr lägre kostnad 
än vad som planerats i budget. 

I Bu 2017:2 avsattes 1 %, 4,9 mnkr, i en central buffert. Bufferten har under året fördelats ut med 1,0 
mnkr till Vuxenutbildning, 0,3 mnkr till friskolor i Borås med Boråselever. Kvarvarande del 3,6 mnkr 
har fördelats till gymnasie verksamheten. 

Verksamheten i siffror 

Gemensam 
administration 
(inkl nämndens 
verksamhet) 

Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Intäkter, tkr 87 26 20 47 

Kostnader, tkr -11 477 -11 277 -14 462 -12 176 

Resultat, tkr -11 390 -11 252 -14 442 -12 129 

Kommunbidrag, tkr 13 117 17 599 14 442 14 442 

Res. efter 
kommunbidrag, tkr 

1 726 6 347 0 2 313 

Varav Central 
buffert 

676 4 449 0 0 

 

Personalkostnader 
totalt, tkr 

8 010 7 854 9 278 7 687 

Varav 
Utbildningskontoret 

7 115 7 021 8 142 6 900 
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Gemensam 
administration 
(inkl nämndens 
verksamhet) 

Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Varav 
Utbildningsnämnden 

882 823 1 110 782 

Varav Yrkesrådet 14 10 26 4 

4.3.3 Utbildningskontoret 

Psykologverksamheten 

Målsättningen är för skolpsykologerna, likt elevhälsan, är att undanröja hinder för inlärning hos eleven. 
Skolpsykologerna träffar kontinuerligt elevhälsoteamen på skolorna och arbetar förebyggande och 
hälsofrämjande. Det finns en tydlig arbetsbeskrivning, samt fördelning av förvaltningens skolor för att 
möjliggöra för skolpsykologerna att bidra såväl på organisations- som individnivå. Rutin för 
informationssäkerhetspolicy är infört. 

Gymnasieantagningen 

Gymnasieantagningen handlägger antagningen till år 1 på uppdrag från samtliga kommuner i Sjuhärads 
kommunalförbund och samtliga fristående gymnasieskolor i Sjuhäradsregionen. Gymnasieantagningen 
består av 3,0 tjänst. Hälften av den ena heltiden fungerar även som administratör för förvaltningens 
personalavdelning och en fjärdedel av den andra fungerar som administratör för förvaltningens arbete 
med aktivitetsansvaret. Planerade informationsträffar för samtliga studie- och yrkesvägledare i Sjuhärad 
och Borås Stad har genomförts av gymnasieantagningen. 

Värdegrund - Mina möjligheters dag 

Arbetet med skolans värdegrund är ett ständigt pågående arbete i verksamheten vilket följs upp och 
analyseras av förvaltningen i den årliga Skolklimatundersökningen. 

Sedan fem år tillbaka har förvaltningen ett samarbete med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank 
Sjuhärad. Förvaltningen ges möjlighet att erbjuda ”Mina Möjligheters Dag” (MMD). En dag då alla i 
årskurs 1 i Borås kommunala samt fristående gymnasieskolor samt elever från Mark och Svenljunga 
inbjuds till en halvdag med föreläsningar. 2017  föreläste Tobias Karlsson och Ami Hemviken. 
Föreläsningarna äger rum på Åhaga och dagen är en del av det värdegrundsarbete som bedrivs ute på 
skolorna. Sedan 2015 utdelas årligen stipendier kopplade till MMD till elever och lärare. Förvaltningen, 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad samt Swedbank Sjuhärad har beslutat att fortsätta samarbetet kring både 
dagen och stipendierna även under kommande läsår. 

Marknadsföring och kommunikation 

Tjänsten, 100%, stödjer förvaltningens verksamheter i att bedriva marknadsföring mot byrå, Öppet 
Hus på respektive skola samt besöksdagar för grundskoleelever. Kommunikatören sköter även 
förvaltningens gemensamma marknadsföringsinsatser, annonsering, information, webb och 
upphandling. Kommunikatören har under året arbetat med arbetsgivarvarumärket tillsammans med 
HR, och med uppdraget att "Stärka Borås Stads varumärke med fokus på välfärdstjänsterna" 
tillsammans med kommunikatörerna i utbildningsklustret och det sociala klustret. 

Skolutveckling i enlighet med Bildningsstaden Borås 

Under året har kvalitets- och utvecklingsledaren drivit förvaltningens arbete vidare med 
utvecklingsarbete kopplat till de tre utvecklingsområdena i Bildningsstaden Borås -  "Det goda lärandet, 
Värdegrund och Systematiskt kvalitetsarbete". Flera utbildningsinsatser har genomförts kopplade till 
"Det goda lärandet" bl.a. introduktion av nyanställda lärare där fokus har legat på utveckling av 
undervisningen, formativa perspektiv på lärande/BFL. Vid uppstarten i augusti bevistade samtliga 
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lärare i förvaltningen Bäckängsgymnasiets aula för en gemensam kick-off med inledning av 
förvaltningschef och en föreläsning av Alexandra Pascalidou. Innehållet i föreläsningen var kopplat till 
utvecklingsområdet "Värdegrund". 

Under läsåret 2016/17 har arbetet fortsatt med ytterligare utveckling inom IKT.  Representanter från 
förvaltningen och skolorna har varit på den årliga mässan, BETT (British Education and Training 
Techonology), i London i januari 2017. Avtalet med företaget Lin Education innebär ett samarbete där 
skolorna beslutar om vilka insatser som genomförs inom ramen för Bildningsstadens utvecklingsarbete. 

Inom ramen för utvecklingsområdet "Systematiskt kvalitetsarbete" har modellen för 
skolornas/skolenheternas kvalitetsbedömningar utvecklats. Samtliga verksamhetschefer och rektorer 
genomför en kvalitetsbedömning där den egna verksamheten bedöms och analyseras. 
Kvalitetskonferens hölls i oktober för samtliga skolledare inom förvaltningen. Där fördjupades arbetet 
med det systematiska kvalitetsarbetet i form av seminarier och workshops som ett led i att fortsatt 
utveckla kvalitetsarbetet. 

Under läsåret har även skolledarkonferenser genomförts. Innehållet har bland annat varit 
Uppdragsdialogen, Bildningsstaden Borås och utbildning i informationstjänsten i juridik Infosoc. 

Förvaltningen har under året ansökt om statsbidrag för att utveckla arbete med APL och Lärling. 
Berörda skolor är Almås- och Viskastrandsgymnasiet, men omfattar även Sven Eriksonsgymnasiet. 
Syftet är att i förvaltningen och Borås Stad kunna erbjuda en likvärdig undervisning inom dessa 
områden med en ökning av antal platser och en breddning av utbudet. 

Resultat 0,1 mnkr 

Dessa verksamheter visar ett resultat mot budget på 0,1 mnkr. 0,1 mnkr högre intäkter än vad som 
planerats i budget. 0,2 mnkr lägre kostnader för löner, personalförsäkringar och personalutveckling 
samt 0,1 mnkr lägre kostnader för kontorsmaterial och 0,2 mnkr högre kostnader för köpta tjänster. 

Verksamheten i siffror 

Utbildningskontoret Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Intäkter, tkr 1 088 1 287 1 193 1 272 

Kostnader, tkr -3 764 -4 268 -5 387 -5 369 

Resultat, tkr -2 676 -2 982 -4 194 -4 097 

Kommunbidrag, tkr 4 253 4 300 4 194 4 194 

Res. efter 
kommunbidrag, tkr 

1 577 1 318 0 96 

     

Personalkostnader 
totalt, tkr 

2 649 3 017 4 274 4 124 

4.3.4 Gymnasieskolan 

Verksamhet 

Gymnasieskolans målsättning för 2017 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasieskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan: 

· Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 
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· Alla elever ska lämna gymnasieskolan med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

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

Resultat: Arbetet har under året utgått från Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna 
utvecklingsplaner. Nämndens mål för gymnasieskolan redovisas under rubriken 3.2. Vi tar gemensamt 
ansvar för barn och unga. 

 

 

Genomförda utbildningar i gymnasieskolan 

Skola Program 

Almåsgymnasiet 

Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, 
Handels- och administrationsprogrammet, 
Hantverksprogrammet, (Florist, Frisör, Hår- och 
makeupstylist), Hotell- och turismprogrammet, 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och 
omsorgsprogrammet. Introduktionsprogram: 
Programinriktat individuellt val, Språkintroduktion. 
Lärlingsutbildning. 

Bäckängsgymnasiet 

Nationella program: Estetiska programmet (Bild och 
formgivning, Dans, Musik, Teater), Humanistiska 
programmet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet. 
Introduktionsprogram: Språkintroduktion. 

Sven Eriksonsgymnasiet 

Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet 
(Fritid och hälsa/Nationell idrottsutbildning, NIU), 
Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet, 
Entreprenörsprogrammet (nationell 
spetsutbildning), International Baccalaureate. 
Introduktionsprogram: Språkintroduktion. 

Tullengymnasiet/Björkängsgymnasiet 
Introduktionsprogram: Individuellt alternativ, 
Preparandutbildning, Språkintroduktion, 
Yrkesintroduktion. 

Viskastrandsgymnasiet 

Nationella program: Bygg- och 
anläggningsprogrammet, El- och 
energiprogrammet, Estetiska programmet (Estetik 
och media), Fordons- och transportprogrammet, 
Hantverksprogrammet (Finsnickeri, Textil design), 
Industritekniska programmet (Produkt- och 
maskinteknik, Svetsteknik), VVS- och 
fastighetsprogrammet. Introduktionsprogram: 
Programinriktat individuellt val, Språkintroduktion, 
Lärlingsutbildning. 

  

År Genomsnittligt elevantal ¤  

 Almås Bäckäng 
Sven 

Erikson 
Björkäng Viskastrand Totalt 

Boråselever i 
fristående 

gymnasieskolor 
i Borås 

Utfall 
2015 

727 1 275 1 069 264 755 4 089 359 
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År Genomsnittligt elevantal ¤  

Utfall 
2016 

708 1 299 1 098 448 758 4 311 337 

Budget 
17:1 

726 1 330 1 113 300 803 4 273 342 

Budget 
17:2 

759 1 359 1 118 365 806 4 406 368 

Utfall 
2017 

745 1 365 1 158 290 831 4 388 361 

¤ Genomsnitt beräknat på antal elever i våra gymnasieskolor per den 15 mars/antal elever den 15 oktober dividerat med 2. 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 

År/mätdatum 
Totalt antal elever 
i 
Aktivitetsansvaret 

Elever inom 
introduktions- 
program och 
annan utbildning 

Elever som erbjudits utbildning men 
inte deltar ¤ 

20121230 409 189 121 29,6 % 

20131230 405 229 101 24,9 % 

20141230 436 263 119 27,3 % 

20151230 671 565 79 11,8 % 

20161230¤ 810 271 197 24,3 % 

20171230 871 588 116 13,3 % 

¤ Procentsiffran är i förhållande till antalet elever totalt i uppföljningen. ¤ Ökning 20161230 beror på ändrade rutiner/system. Vi får idag in 
alla som är folkbokförda i Borås Stad mellan 16-19 år. Systemet är ej rensat för personer som har examen från annan kommun eller högskola. 
Arbete fortgår med system för att rensa för personer som inte ska vara med. 

Sammandrag över verksamheternas nettoresultat 

Nettokostnad, Mnkr Budget 2017:2 Redov 2017 Resultat Förbr % 

Administration 40,3 40,6 -0,3 101 

Skolmåltider 18,5 17,4 1,1 94 

Elevhälsa 11,5 10,3 1,2 89 

Skolskjuts o 
inack.bidrag 

9,3 11,4 -2,1 123 

Lokaler o fysisk miljö 66,9 69,7 -2,8 104 

Undervisning 238,4 236,2 2,2 99 

Lärverktyg 41,8 39,9 1,9 95 

APL 1,2 2,0 -0,8 168 

SYV 5,4 6,4 -1,0 119 

Statsbidrag o 
skolersättn 

-72,9 -92,9 20,0 127 

Elevassistenter 3,0 2,7 0,3 90 

TOT 
GYMNASIESKOLAN 

363,5 343,7 19,7 95 
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Gymnasieskolan visar ett plusresultat på 19,7 mnkr. 

Avvikelser 
 
Administration, -0,3 mnkr 
1,2 mnkr i högre intäkter jämfört med budget. Jämfört med 2016 har intäkterna ökat med 1,2 mnkr.  
Personalkostnaderna utföll i nivå med budget, jämfört med 2016 har lönekostnaderna ökat med 4,4 
mnkr. Materialkostnader utföll i nivå med budget, jämfört med 2016 har materialkostnaderna ökat med 
0,2 mnkr. 
 
1,4 mnkr högre kostnad för köpta tjänster jämfört med budget 2016, varav inköp av program och 
licenser har ökat med 1,0 mnkr samt underhållsavtal på programprodukter har ökat med 0,8 mnkr, 
jämfört med 2016 har kostnad för köpta tjänster ökat med 1,3 mnkr. 
 
Skolmåltider, 1,0 mnkr 
3,0 mnkr beror på högre intäkter än vad som budgeterades för cafeteria och kiosk samt servering och 
övrig försäljning. Jämfört med 2016 har kostnaderna ökat med 0,7 mnkr och intäkterna har ökat 1,0 
mnkr.  
 
Elevhälsa, 1,1 mnkr 
1,1 mnkr beror på lägre personalkostnader jämfört med budget. Jämfört med 2016 har den totala 
kostnaden ökat med 0,8 mnkr.  
 
Skolskjutsar och inackorderingsbidrag, -2,1 mnkr 
1,1 mnkr lägre intäkter för busskort. 1,0 mnkr högre kostnader för skolskjutsar. Det är den minskade 
intäkten samt de högre kostnaderna för skolskjutsar som gör att verksamheten dragit över jämfört med 
budget. Jämfört med 2016 minskade intäkterna med 1,1 mnkr och kostnaderna ökade med 0,6 mnkr. 
 
Lokaler och fysisk miljö, -2,8 mnkr 
1,3 mnkr högre intäkter jämfört med budget, jämfört med 2016 har intäkterna ökat med 0,2 mnkr. 0,8 
mnkr högre personalkostnad jämfört med budget, jämfört med 2016 har personalkostnaderna öka med 
1,3 mnkr. 1,8 mnkr högre kostnad för material jämfört med budget, jämfört med 2016 har 
materialkostnaden minskat med 0,2 mnkr. 1,8 mnkr högre kostnad för köpta tjänster, här ingår hyror 
för gymnasieskolorna, jämfört med 2016 har kostnaden för köpta tjänster minskat med 24,4 mnkr, 
detta p.g.a ändrad redovisning av fastigheter enligt RKRs rekommendation 11.4 Materiella 
anläggningstillgångar samt SKLs rekommendation för internränta som sattes till 1,75%. 0,2 mnkr lägre 
kostnad för bidrag/transfereringar jämfört med budget, jämfört med 2016 har kostnaden minskat med 
0,6 mnkr.  
 
Undervisning, 2,2 mnkr 
14,6 mnkr högre intäkter jämfört med budget, vilket beror på bl.a statsbidrag för förstelärare och 
lärarlönelyftet, jämfört med 2016 har intäkterna ökat med 13,0 mnkr. 4,5 mnkr högre kostnad för 
personal jämfört med budget, jämfört med 2016 har personalkostnaderna ökat med 29,2 mnkr. 0,1 
mnkr högre kostnad för material jämfört med budget, jämfört med 2016 har kostnaden för material 
ökat med 0,1 mnkr. 7,7 mnkr högre kostnad för köpta tjänster jämfört med budget, jämfört med 2016 
har kostnaden för köpta tjänster ökat med 6,7 mnkr, i köpta tjänster ingår kostnad för CFL, 
modersmålsundervisning och ersättning för lärlingar. 
 
Lärverktyg, 1,9 mnkr 
2,4 mnkr högre intäkter jämfört med budget, jämfört med 2016 har intäkterna ökat 0,8 mnkr, intäkterna 
som ökat beror på verksamheterna på Almåsgymnasiet, försäljning i restaurang, bageri och övrig 
verksamhet med försäljning. 0,3 mnkr högre personalkostnad jämfört med budget, jämfört med 2016 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2017 23(52) 

har personalkostnaden minskat med 1,1 mnkr. 1,8 mnkr högre kostnad för köpta tjänster jämfört med 
budget, jämfört med 2016 har kostnaden för köpta tjänster minskat med 4,6 mnkr. 
 
Av nettokostnaden för lärverktyg, 39,9 mnkr, har 7,2 mnkr (7,5 mnkr 2016) gått till datakostnader inom 
de pedagogiska datasystemen. Det motsvarar 1 643 kr/elev (1 732 kr/elev 2016). Leasing av 
datautrustning uppgår till 13,0 mnkr vilket motsvarar 2 956 kr per elev (3 072 kr per elev 2016). 
 
Lärverktygsanslaget blev 9 082 kr/elev (10 730 kr/elev 2016). 
 
Elevassistenter, 0,3 mnkr 
0,3 mnkr lägre personalkostnader jämfört med budget. Jämfört med 2016 är kostnaderna 0,5 mnkr 
lägre.  
 
Studie- och yrkesvägledare (SYV), -1,0 mnkr 
0,1 mnkr högre personalkostnader, 0,4 mnkr högre kostnad för material samt 0,6 mnkr högre kostnader 
för köpta tjänster än vad som beräknades i budget. 2,1 mkr högre kostnad jämfört med 2016. 
 

Statsbidrag och skolersättningar, 20,0 mnkr 
20,0 mnkr i överskott beror på ej använda statsbidrag från migrationsverket som resultatförts utfallet 
gav därmed 43,2 mnkr högre intäkter från statsbidrag jämfört med budget och jämfört med 2016 var 
utfallet 47,4 mnkr högre. 

Intäkterna för externa skolersättningar uppgick till 106,8 mnkr (105,4 mnkr 2016) vilket var 5,1 mnkr 
lägre än budget. Motsvarande kostnader (exkl moms) var 9,6 mnkr högre än vad som planerats i 
budget. Jämfört med 2016 ökade intäkterna med 1,4 mnkr och kostnaderna ökade med 9,5 mnkr. 
 

Antalet elever 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Från annan 
kommun 

793 875 964 1 045 1 066 1 064 1 190 1 226 

- varav TF elever*       175 185 

Till annan 
kommun/landsting 

121 121 127 139 120 105 84 97 

Till fristående 
skola ej Borås 

60 57 47 40 35 37 43 50 

Till frist. skola i 
Borås(på 
årsbasis) 

684 703 625 509 408 359 337 361 

* TF elever är nyanlända elever som ännu ej fått fullständigt personnummer. 

Utveckling av interkommunala ersättningar 
Den Interkommunala nettoersättningen har förändrats från som högst 54,4 mnkr (1996) och som lägst 
-16,8 mnkr (2009). Den stora förändringen skedde vid etablering av fristående gymnasieskolor i Borås 
då fler Boråselever valde att studera hos externa gymnasieskolor. Då fler elever som inte är skrivna i 
Borås och fler Boråselever väljer att stanna i Borås Stads gymnasieskolor har nettoutfallet för 2017 gett 
en nettointäkt på 45,7 mnkr. Jämfört med 2016 som gav en nettointäkt på 49,4 mnkr. 
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Kostnad per elev, kr, i fasta priser (omräknat med KPI) 

  Redov 2013 Redov 2014 Redov 2015 Redov 2016 Redov 2017 

Antal elever 4 097 4 097 4 089 4 311 4 388 

      

Administration 7 167 7 207 7 878 8 100 9 258 

Skolmåltider 4 058 4 183 4 137 4 013 3 975 

Elevhälsa 1 725 1 774 1 747 2 132 2 337 

Skolskjutsar o 
inack. 

1 886 1 820 2 149 2 189 2 607 

Lokaler 16 071 17 095 17 217 17 564 11 866 

Vaktmästeri 1 308 1 238 1 284 1 218 1 319 

Städning o 
renhållning 

2 429 2 429 2 296 2 388 2 693 

Undervisning 42 908 44 440 45 714 48 123 53 831 

Läromedel 10 759 10 740 10 319 10 440 9 083 

TOTAL 
KOSTNAD 

90 059 92 720 95 331 98 381 99 515 

Under administration ligger, förutom löner och kontorsmaterial, datakostnader för det administrativa 
datanätet samt kostnader för kompetensutveckling. 
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Kostnad per elev, index, i fasta priser 
 
 

Ovanstående diagram visar förändring av kostnaden per elev utifrån kostnaden år 1992 (index 100) i 
fasta priser. Kostnaden för administration har ökat mest, följt av kostnaden för lärarledd undervisning 
på bekostnad av läromedelsanslaget. Ökningen av administrativa kostnader år 2000 beror på en 
förändrad skolledarorganisation med tonvikt på pedagogiskt ledarskap. Förutom personalkostnaden 
inom administration ökar också driftkostnaden för data. Efter att ha kostat 74 tkr 1992 (index 100) steg 
kostnaden till över 2 mnkr år 2000. Kostnaden 2017 blev 3,9 mnkr, jämfört med 2,9 mnkr 2016. I 
driftskostnad data ingår även kostnader för installationer och licenser. 
 
 
 

 
Ovanstående diagram visar den totala kostnaden per folkbokförd elev i Riket (alla kommuner), i Större 
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städer samt i Borås. Det innebär för Borås att alla elever ingår oavsett om de går i Borås kommunala 
skola, fristående skola eller i annan kommun/landsting. Detta i jämförelse med "Borås egna skolor" 
vilket är de kommunala skolorna i Borås. Uppgifterna kommer från officiell statistik via Skolverket och 
omfattar t.o.m år 2016. Diagrammet visar att kostnaden per folkbokförd elev för lokaler och läromedel 
är oförändrad samt kostnaden för undervisning ökar 2016 jämfört med 2015. 
 

 
Den totala kostnaden per elev, räknat i fast penningvärde, har i Borås skolor ökat med 27 % sedan 
1992. 
 

Verksamheten i siffror 

Gymnasieskolan Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Intäkter, tkr 141 089 158 480 159 377 219 056 

Kostnader, tkr -494 136 -535 071 -522 865 -562 796 

Resultat, tkr -353 047 -376 591 -363 489 -343 740 

Kommunbidrag, tkr 347 438 377 564 363 489 363 489 

Resultat efter 
kommunbidrag, tkr 

-5 609 973 0 19 749 

     

Antal elever, 
totalt 

4 089 4 311 4 406 4 388 

Antal elever från 
andra kommuner 

1 064 1 190 1 071 1 226 

- varav TF elever*  175  185 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

76 84 75 83 
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Gymnasieskolan Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Antal elever från 
Borås hos 
landsting 

29 17 12 14 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor 
utanför Borås 

37 43 46 50 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor i 
Borås 

359 337 368 361 

Totalt antal 
Boråselever att 
finansiera 

3 525 3 602 3 835 3 854 

Kostnad per 
elev, kr 

    

- totalkostnad 98 945 101 117 99 039 99 515 

- administration 8 176 8 325 9 157 9 258 

- skolmåltider 4 294 4 125 4 197 3 975 

- elevhälsa 1 813 2 191 2 614 2 337 

- skolskjuts (exkl 
inackordering) 

1 956 2 029 1 847 2 408 

- lokaler och fysisk 
miljö 

17 870 21 759 15 175 15 878 

- lärare, övrig 
undervisning 

47 447 49 461 54 112 53 831 

- läromedel inkl 
kapitalkostnad 

10 713 10 730 9 487 9 083 

4.3.5 Gymnasiesärskolan 

Verksamhet 2017 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2017 var att arbeta enligt  utvecklingsplanen för 2016-2021, 
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan: 

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

Resultat: Arbetet har under året utgått från utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och 
verksamhetens egen utvecklingsplan. Resultatet för gymnasiesärskolan redovisas under rubriken 3.2  Vi 
tar gemensamt ansvar för barn och unga. 
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Genomförda utbildningar i gymnasiesärskolan 

Skola Program 

Gymnasiesärskolan Programmet för administration, handel och 
varuhantering, Programmet för estetiska 
verksamheter, Programmet för fastighet, 
anläggning och byggnation, Programmet för 
fordonsvård och godshantering, Programmet för 
hantverk och produktion, Programmet för hotell, 
restaurang och bageri, Programmet för hälsa, vård 
och omsorg, Programmet för samhälle, natur och 
språk, Individuella program på grundläggande nivå 
och fördjupad nivå 

Antal elever 

Utbildning/ Skola Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2017:2 Utfall 2017 

Nationella och 
specialutformade 
program, 
Almåsgymnasiet, 
Bergslenagymnasiet, 
Viskastrandsgymnasiet 

70,0 72,5 75,5 73,0 

Individuellt program 
- Yrkesträning, 
Almåsgymnasiet 

15,0 13,0 10,5 11,5 

Individuellt program 
- Verksamhetsträning,Hulta 
ängar 

12,5 10,5 9,0 10,0 

Totalt 97,5 96,0 95,0 94,5 

Elever med rätt till 
korttidstillsyn enligt LSS 

25,0 19,0 17,0 17,0 

Elever med boende enligt 
LSS 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Sammandrag över verksamheternas nettoresultat 

Nettokostnad, Mkr Budget 2017:2 Redov 2017 Resultat Förbr % 

Administration 3,0 4,5 -1,5 152 

Skolmåltider 1,1 1,7 -0,6 151 

Elevhälsa 1,6 1,6 0,0 100 

Skolskjutsar 0,2 0,2 0,0 100 

Lokaler o fysisk miljö 3,7 5,3 -1,6 144 

Undervisning 17,2 16,5 0,7 96 

Lärverktyg 4,1 3,5 0,6 85 

Elevassistenter 8,1 8,2 -0,1 101 

APL 0,0 0,0 0,0 0 

SYV 0,6 0,6 0,0 100 

Skolersättningar, intäkt -7,1 -9,7 2,6 136 
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Nettokostnad, Mkr Budget 2017:2 Redov 2017 Resultat Förbr % 

Skolersättningar, kostnad 1,1 2,1 -1,0 186 

Elevboende 2,0 1,0 1,0 49 

Korttidstillsyn 0,6 0,0 0,6 0 

TOT 
GYMNASIESÄRSKOLAN 

36,1 35,5 0,6 98 

Gymnasiesärskolan visar ett plus på 0,6 mnkr. 
 
Avvikelser 
 
Administration, -1,5 mnkr 
1,7 mnkr högre personalkostnader och 0,1 lägre kostnader för material och köpta tjänster än vad som 
planerats i budget. Kostnaden för kurser och konferenser (inkl. logi och resor) uppgick till 637 tkr 
(568 tkr 2016) totalt för gymnasiesärskolan (en del av kostnaden bokförs dock under andra 
verksamheter). Det motsvarar 1,8 % av den totala personalkostnaden (1,8 % 2016). Kostnaden för 
sjuk- och hälsovård samt rehabilitering uppgick till 46 tkr (50 tkr 2016). Motionskort och andra 
friskvårdsaktiviteter har kostat 14 tkr (20 tkr 2016). 
 
Skolmåltider -0,6 mnkr 
0,6 mnkr högre kostnader för skolmåltider än vad som budgeterats (0,4 mnkr högre än 2016). 0,6 mnkr, 
Inköp av material och köpta tjänster är högre än planerat i budget. Nettokostnad 1,7 mnkr (1,3 mnkr 
2016). 
 
Lokaler och fysisk miljö, -1,6 mnkr 
Högre kostnad än beräknat i budget för inköp av inventarier, underhållstjänster. Nettokostnad 5,3 
mnkr (6,6 mnkr 2016). 
 
Undervisning, 0,7 mnkr 
Budgetavvikelsen på undervisning beror på statsbidrag för förstelärare och lärarlönelyft samt lägre 
kostnader för inköp av material. Nettokostnad 16,5 mnkr (14,1 mnkr 2016). 
 
Lärverktyg, 0,6 mnkr 
Budgetavvikelsen beror på högre intäkter och lägre kostnader för material än vad som  beräknats i 
budget. Nettokostnad 3,5 mnkr (4,8 mnkr 2016). 
Skolersättningar, 1,6 mnkr 
Högre intäkter och högre kostnader än beräknat i budget pga fler elever som kommer till Borås från 
andra kommuner och antalet elever som åker till andra kommuner har varit oförändrat under året. 
Nettokostnad 7,6 mnkr (6,9 mnkr 2016). 
 
Elevboende, 1,0 mnkr 
Högre intäkter och högre kostnader än vad som beräknats i budget. Nettokostnad 1,0 mnkr (1,0 mnkr 
2016). 
 
Korttidstillsyn, 0,6 mnkr 
Lägre intäkter än budgeterat och lägre kostnader för personal och material. Nettokostnad 0,0 mnkr (0,7 
mnkr 2016). 
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Verksamheten i siffror 

Gymnasiesärskolan 
(inkl elevboende 
med särskilt stöd 
och korttidstillsyn) 

Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Intäkter, tkr 11 658 13 362 9 507 14 215 

Kostnader, tkr -46 554 -48 388 -45 621 -45 685 

Resultat, tkr -34 896 -35 026 -36 115 -35 470 

Kommunbidrag, tkr 36 336 36 758 36 115 36 115 

Res. efter 
kommunb., tkr 

1 440 1 732 0 645 

     

Antal elever, totalt 97,5 96,0 95,0 94,5 

Antal elever från 
andra kommuner 

26,5 30,0 33,5 35,0 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

5,5 6,0 7,5 6,5 

Totalt antal 
Boråselever att 
finansiera 

76,5 72,0 69,0 66,0 

Kostnad per elev, 
kr(exkl insatser enligt 
LSS) 

    

- totalkostnad 402 147 418 308 416 423 445 496 

- administration 38 582 48 783 31 060 47 415 

- skolmåltider 12 917 13 993 11 842 17 938 

- elevhälsa 12 701 11 259 16 450 17 190 

- elevassistenter 65 434 70 626 85 388 86 878 

- lokaler o fysisk 
miljö 

61 112 54 789 39 176 56 579 

- lärare, övrig 
undervisning 

156 566 147 178 181 453 174 481 

- SYV 5 599 5 826 5 895 6 333 

- lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad 

46 865 50 247 43 129 36 955 

4.3.6 Vuxenutbildningen 

Verksamhet 2017 

Vuxenutbildningens målsättning för 2017 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021,  
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för vuxenutbildningen. 

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

Resultat: Arbetet har fortgått enligt planering. Gymnasie- och vuxenutbildningens resultat för 
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vuxenutbildningen redovisas under rubriken 3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 

Nämndens planerade omfattning av verksamheten för 2017: 

· Vuxenutbildningen ska ha en organisation som bygger på efterfrågan utifrån individen, näringslivet 
och högskolan. 

· Vuxenutbildningen ska vara flexibel med en beställarorganisation, en regional organisation och en 
egen pedagogisk organisation samt försörja kommunen med kompetensutveckling i en centralt placerad 
vuxenutbildning. 

Resultat: Arbetet har fortgått enligt planering. 

Utbud för vuxenutbildningen 2017 

· Grundläggande vuxenutbildning 

Budget för grundläggande vuxenutbildning omfattade 400 platser för heltidsstuderande varav 7,5 med 
finansiering av Tullengymnasiet/Björkängsgymnasiet. Under 2017 har 356,7 helårsplatser genomförts 
varav 5,6 platser från Tullengymnasiet/Björkängsgymnasiet. 

· Gymnasial vuxenutbildning 

Den gymnasiala vuxenutbildningen budgeterades för 1418 elevplatser varav 7,5  med finansiering av 
Tullengymnasiet/Björkängsgymnasiet. Utfallet för 2017 blev totalt 1510 helårsplatser varav 7,2  platser 
från Tullengymnasiet/Björkängsgymnasiet. 

· Yrkeshögskola (YH) 

Budget för yrkeshögskola omfattade 209 platser. Totalt blev utfallet 148,3  helårselever. 

· Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

Budgeten omfattades av 1239 elever (650 flyktingar och 450 övriga invandrare samt 139 elever vid 
Folkhögskola).500 av dessa platser budgeterades för externa utbildningsanordnare. Utfallet för 2017 
blev totalt 932 platser, varav 417 flyktingar (varav 157 på upphandlade platser) och 515 övriga 
invandrare (varav 188 på upphandlade platser) samt 146 elever (flyktingar och övriga invandrare) vid 
folkhögskola. 

· Särskild utbildning för vuxna (Suv) 

Budget för särvux omfattade 80 elever. Utfallet under året blev 84 elever. 

Genomsnittligt elevantal ¤ 

Nivå Lokaler Utfall 2015 Utfall 2016 
Budget 
2017:2 

Utfall 2017 

Grundläggande 
vuxenutbildning 

Fabriksgatan 12 331 373 400 357 

Gymnasial 
vuxenutbildning 

Fabriksgatan 12, 
Almåsgymnasiet och 
externa 
utbildningsanordnare 

1 011 1 013 1 418 1 510 

Yrkeshögskolan 
(statlig 
finansiering) 

Simonsland, 
Bryggaregatan 12, 
Druveforsvägen 33 

110 139 209 148 

Utbildning i 
svenska för 
invandrare 
(SFI) 

Fabriksgatan 12, 
Fristad Folkhögskola 
och externa 
utbildningsanordnare 

746 817 1 239 932 

Särskild 
utbildning för 
vuxna (deltid) 

Fabriksgatan 12 79 100 80 84 
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Nivå Lokaler Utfall 2015 Utfall 2016 
Budget 
2017:2 

Utfall 2017 

Totalt  2 277 2 442 3 346 3 031 

¤ Omräknad efter Skolverkets definition att en heltidsstuderande läser 800 timmar (i siffran ingår elever på Särvux vilka inte är 
heltidsstuderande samt YH och SFI-elever vars heltidsdefinition skiljer sig från Skolverkets). 

Nettokostnad per enhet. 

Nettokostnad, 
Mnkr 

Budget 2017:2 Redov 2017 Resultat Förbr % 

Vux Teknikcollege 0,2 0,2 0,0 100 

Vux Externa 
projekt 

6,0 1,7 4,3 28 

Vux 
Grundläggande 

15,2 15,2 0,0 100 

Vux Gymnasial 
yrkes 

10,3 12,7 -2,3 123 

Vux Gymnasial 
teoretisk 

12,2 12,2 0,0 100 

Vux 
Yrkeshögskola 

3,4 5,4 -2,0 159 

Vux SFI 6,2 6,2 0,0 100 

Vux adm/bibliotek 9,8 9,7 0,1 99 

Vux Lokalvård 2,6 2,6 0,0 100 

Vux Vaktmästeri 8,6 8,7 -0,1 101 

Särskild utv för 
vuxna 

4,6 4,3 0,3 93 

TOT KOMVUX 77,2 77,2 0,0 100 

Nettokostnad per verksamhet. 

Nettokostnad, 
Mnkr Komvux 

Budget 2017:2 Redov 2017 Resultat Förbr % 

Administration 20,2 16,1 4,1 80 

Skolmåltider 0,7 0,5 0,3 63 

Elevhälsa 0,5 0,5 0,0 100 

Lokaler o fysisk 
miljö 

25,4 27,7 -2,3 109 

Undervisning 100,3 100,3 0,0 100 

Lärverktyg 5,7 5,7 0,0 100 

SYV 3,5 3,4 0,1 97 

Statsbidrag -72,7 -71,1 -1,6 98 

Externa 
skolersättningar, 
intäkt 

-2,1 -3,3 1,2 157 
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Nettokostnad, 
Mnkr Komvux 

Budget 2017:2 Redov 2017 Resultat Förbr % 

Externa 
skolersättningar, 
kostnad 

0,5 0,0 -0,5 0 

Interna 
skolersättningar, 
intäkt 

0,5 -0,1 -0,4 24 

Interna 
skolersättningar, 
kostnad 

0,0 0,0 0,0 0 

TOTALT 77,2 77,2 0,0 100 

Verksamheten i siffror 

Vuxenutbildningen, 
totalt 

Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Intäkter, tkr 37 212 54 366 77 558 81 555 

Kostnader, tkr -108 249 -125 022 -154 743 -158 740 

Resultat, tkr -71 037 -70 656 -77 185 -77 185 

Kommunbidrag, tkr 67 838 70 129 77 185 77 185 

Res efter 
kommunbidrag, tkr 

-3 199 -527 0 0 

     

Ant elever i 
Vuxenutbildningens 
org. omr till 
heltidsstud. ¤ 

2 277 2 442 3 346 3 031 

Kostnad per 
elev, kr 

47 540 51 196 46 247 52 372 

¤ Omräknad efter Skolverkets definition att en heltidsstuderande läser 800 timmar (i siffran ingår elever på Särvux vilka inte är 
heltidsstuderande samt YH och SFI-elever vars heltidsdefinition skiljer sig från Skolverkets). 

Verksamheten i siffror, forts 

  Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Grundläggande vuxenutbildning 

Kostnad, tkr 16 408 19 626 23 961 22 983 

Ant elever omr till 
heltidsstud 

331 373 400 357 

Kostnad per 
elev, kr 

49 570 52 616 59 902 64 432 

Gymnasial vuxenutbildning i egen organisation (exkl externa utbildningsanordnare) 

Kostnad, tkr 30 200 36 209 57 860 73 432 

Ant elever omr till 
heltidsstud ¤ 

826 1 013 1 418 1 510 

Kostnad per 
elev, kr 

36 561 35 744 40 804 52 689 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2017 34(52) 

  Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Interkomm. 
ersättning, 
intäkt, tkr 

1 406 627 650 1 389 

Intäkt, sålda 
utbildningar, tkr 

113 53 0 2 000 

YH (egen regi) 

Kostnad, tkr 9 923 12 467 14 601 14 854 

Ant elever omr till 
heltidsstud 

110 139 209 148 

Kostnad per 
elev, kr 

90 210 89 691 69 861 100 162 

Finansiering: 
Statsbidrag, tkr 

8 040 8 095 11 217 9 440 

Svenskundervisning för invandrare, sfi 

Kostnad, tkr 30 757 32 084 41 750 40 428 

Ant elever     

: flyktingar 177 248 300 260 

: flyktingar,     

entreprenad 95 99 350 157 

: övr. invandrare 244 325 150 327 

: övr. invandrare, 
entreprenad 

230 145 300 188 

Kostnad per 
elev, kr 

41 228 39 270 37 954 43 377 

Finansiering för 
flyktingar 

14 457 23 365 35 902 34 404 

Särskild utbildning för vuxna (Särvux) 

Kostnad, tkr 4 107 4 107 4 634 4 315 

Ant elever (ej 
heltid) 

79 100 80 84 

Kostnad per 
elev, kr 

51 992 41 070 54 550 51 369 

Interkomm. 
ersättning, 
intäkt, tkr 

109 176 100 175 

¤ Inkl. elever inom uppdragsutbildningen 

4.3.7 Annan verksamhet - Naturskolan 

Verksamhet 

 Sjuhärads kommunalförbund har ansvaret för Navet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
har under året köpt tjänsten för Naturskolan från Navet. 
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Verksamheten i siffror 

Naturskolan Redov 2015 Redov 2016 Budget 2017:2 Redov 2017 

Intäkter, tkr 0 0 0 0 

Kostnader, tkr -404 -402 -456 -402 

Resultat, tkr -404 -402 -456 -402 

Kommunbidrag, tkr 718 450 456 456 

Res. efter 
kommunb., tkr 

316 48 0 54 

Avvikelse 
 
Överskott beror på lägre hyra än vad som planerats i budget. 

4.3.8 Personalredogörelse 

Personalredogörelse 

Inom personalområdet har förvaltningen under året haft stort fokus kompetensförsörjningsplanen och 
på att implementera rutiner som fastställts av KAL-gruppen för skolområdet med syfte att stärka 
områdena: kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning. Bland annat har det inrättats rutiner 
för att skapa förutsättningar för möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid, möjlighet till lönetillägg 
för medarbetare från året de fyller 66 år, satsningar på lärarlöner, rekryteringsbonus vid tips om lärare 
som får tillsvidareanställning och som kommer från en extern arbetsgivare, ökat mentorstillägg samt att 
karriärtjänsterna för lärare har utökats och inrättats som tillsvidaretjänster. Förvaltningen har också 
inlett ett samarbete med Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen i frågor som gäller 
employer branding. 

 

Lönestatistik  

Utveckling medianlön i kronor per månad per den 1/11 i förvaltningens yrkesgrupper med mer än 10 
medarbetare. 

Titel Medianlön 2014 Medianlön 2015 Medianlön 2016 Medianlön 2017 

Rektor (22) 42 450 (23) 43 600 (22) 45 350 (26) 48 150 

Lärare gy allm 
ämnen 

(317) 29 900 (304) 30 970 (323) 33 500 (319) 35 450 

Yrkeslärare (147) 30 100 (141) 31 200 (142) 33 500 (140) 34 850 

Förstelärare (38) 35 500 (50) 36 500 (49) 38 000 (60) 40 700 

Lärare grundskola 
tidigare 

(15) 28 400 (18) 30 300 (14) 32 550 (14) 34 800 

Lärare grundskola, 
senare 

(17) 28 950 (20) 29 365 (26) 33 300 (28) 35 650 

Lärare 
praktiska/estetiska 
ämnen 

(28) 29 225 (29) 30 000 (43) 31 100 (38) 33 550 

SFI-lärare (16) 29 382 (19) 30 085 (27) 29 600 (30) 34 050 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2017 36(52) 

Titel Medianlön 2014 Medianlön 2015 Medianlön 2016 Medianlön 2017 

Speciallärare 
(särskola) 

(28) 30 900 (20) 31 130 (20) 31 950 (31) 35 000 

Specialpedagog  (11) 34 650 (11) 35 800 (11) 38 800 

Skolsköterska (10) 31 432   (10) 35 400 

Skolkurator    (10) 34 350 

Studie och 
yrkesvägledare 

(12) 29 250 (11) 30 800 (15) 32 100 (16) 33 400 

Elevassistent (33) 23 050 (31) 23 700 (31) 23 700 (36) 24 200 

Kock   (12) 25 475 (15) 25 830 

Lokalvårdare (42) 22 000 (40) 22 550 (42) 23 000 (45) 23 200 

Måltidspersonal (31) 22 234 (26) 22 796 (26) 23 200 (26) 23 540 

Skoladministratör  (14) 25 525 (18) 26 350 (19) 27 200 

Beslutade förbättringsmål efter medarbetarenkät 2015 och utfall 2017 

I oktober genomförde Borås Stad Medarbetarenkät. Medarbetarenkäten är en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och är ett sätt att ta reda på hur väl vi lever upp till Borås Stads vision om den goda 
arbetsplatsen. Det är viktigt att tillsammans analysera resultatet och arbeta fram konkreta åtgärder. 
Målet är en lärande och hälsofrämjande organisation där alla medarbetare har god kännedom om vad 
som bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats och vad som kan leda till ohälsa. 

87,8% besvarade enkäten vilket motsvarar 777 respondenter. Inom samtliga målområden har 
förvaltningen förbättrat utfallet i förhållande tillgenomförandet 2015. 

Efter enkäten 2015 beslutade Borås Stad (BS) och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
(GVUF) att arbeta vidare med punkterna nedan. Utfallet 2017 redovisas i förhållande till 2015 som 
anges inom parentes: 

 GVUF- Upplevd arbetsbelastning – fortsatt arbete med Uppdragsdialogen och implementering 
av ny AFS om Organisatorisk och social arbetsmiljö. För frågeområdet arbetsklimat och trivsel 
är snittet 4,1 (3,9). 76,7% har svarat 5 eller 4 (73,1%). 

 GVUF - Göra arbetsplatsens mål kända samt att de följs upp, utvärderas och återkopplas till 
medarbetarna - Bildningsstaden, implementering. För frågeområdet mål och uppföljning är 
snittet 4,1 (4,0). 81,2% har svarat 5 eller 4 (75%). 

 BS och GVUF - Andelen lönesamtal ska öka. 86,7% (80,2% ) anger att de har haft lönesamtal 
under de senaste 12 månaderna med sin närmaste chef. 

 BS och GVUF - Andelen individuella kompetensplaner ska öka. 49,7% (41%) anger att de 
tillsammans med chefen har tagit fram en individuell kompetensutvecklingsplan. 

 BS och GVUF - Aktivt arbeta för att motverka diskriminering och andra kränkande handlingar. 
Gällande förvaltningens resultat så har 5,7% (4%) angett att de under de senaste 12 månaderna 
upplevt att de utsatts för kränkande särbehandling från arbetskamrat eller chef. 84% (79%) 
anger att de vet var de skall vända sig för att få stöd och hjälp. 

Ett av utvecklingsområdena som identifierades efter Medarbetarenkäten 2015 var området 
arbetsplatsens mål och uppföljning samt återkoppling av resultat. Under 2017 har verksamheten arbetat 
på lokal nivå med att förankra Bildningsstaden och ta fram egna målsättningar i skolornas respektive 
utvecklingsplaner. Ett annat utvecklingsområde var upplevelse av att få stöd vid hög arbetsbelastning, 
kring denna fråga pågår ett kontinuerligt arbete i samband med Uppdragsdialogen för lärare. Under 
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2017 har ett partsgemensamt arbete pågått för att identifiera stressdrivande organisatoriska faktorer 
samt att ta fram en konkreta åtgärderför att minska upplevelse av stress och hög arbetsbelastning i 
samband med dessa. 

Anställningar: 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade den 1 december 2017, 918 tillsvidare- och 
visstidsanställningar, en ökning med 40 anställningar jämfört med motsvarande tidpunkt 2016. Främst 
är det tillsvidareanställningarna som har ökat. Personalkostnaderna utgör 62,15 % av nämndens totala 
kostnader, efter eliminering av förvaltningsinterna kostnader. 

Tillsvidare, 799 anställningar fördelat på 513 kvinnor och 286 män. 

Tidsbegränsade anställningar, 119 anställningar fördelat på 59 kvinnor och 60 män. 

Andelen kvinnor är 62,3 procent av totala antalet anställda. Könsfördelningen inom vissa yrkesgrupper 
är dock mer ojämn, exempelvis är lokalvård- och skolmåltidsområdet klart kvinnodominerat medan 
lärargruppen är mer jämnt fördelad. 

Medelåldern för tillsvidareanställda inom förvaltningen är 47,2 år. I förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan redogörs för mer statistik gällande åldersfördelning inom förvaltningens 
olika yrken. 

Gymnasie och 
vuxentutbildningsförvaltningen 
Personalomsättning 

2013 2014 2015 2016 2017 

Total GVUF 10,7 13,72 9,46 12,73 8,97 

Organisation 

Under 2017 har en ny rektor rekryterats till Bäckängsgymnasiet och tre rektorer som tidigare innehaft 
tidsbegränsade anställningar har fått tillsvidaretjänst, två på Sven-Eriksonsgymnasiet och en på 
Viskastrandsgymnasiet. I övrigt har det inte varit någon omsättning i skolledarorganisationen. 

Under hösten har Borås Stads kommunstyrelse fattat beslut om anställning av ny förvaltningschef till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Representanter från nämnden och förvaltningen deltog 
i rekryteringen. Christer Samuelsson tillträder tjänsten i mars 2018. 

Från sommaren 2017 började nya anställningsvillkor för Borås Stads karriärtjänster att gälla genom att 
de blev tillsvidaretjänster. Totalt utlyste och tillsatte förvaltningen 61 förstelärartjänster. Inför 
förändringen genomfördes en kartläggning vilken sammanfattningsvis visade att det i alla verksamheter 
finns inrättade arbetssätt och metoder för förstelärarna. Med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna 
och fokus på utveckling av undervisning så har verksamheten också kopplat arbetet för förstelärarna till 
skolornas utvecklingsplaner och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Övergripande kompetensutveckling 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen anordnar regelbundet skolledarforum – ett forum för att 
utveckla det pedagogiska ledarskapet. Teman under året har varit; G-Suite for Education, Digital 
kompetens och programmering med utgångspunkt i förändring i styrdokumenten, Uppdragsdialog för 
lärare, Dataskyddsförordningen, Infosoc användarutbildning. 

På våren respektive hösten genomförs skolledarkonferenser som syftar till kollegialt lärande och 
utveckling för förvaltningens chefer. Utgångspunkten är de utvecklingsområden som finns i 
förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden. 

Under våren deltog förvaltningens ledningsgrupp och presidiet på Skolriksdag. 

För att öka kunskapen kring HBTQIA och normkritik har alla arbetsplatser vid två tillfällen genomfört 
aktiviteter med filmvisning och diskussion enligt uppdrag från kommunchefen. Syftet är att skapa 
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förutsättningar för öppenhet, tolerans och mångfald där kunskap och ökad medvetenhet ska förhindra 
diskriminering och kränkande särbehandling.I Borås Stad är allas rätt att vara den man är viktig. 
Oavsett vem man är ska man få ett gott bemötande – både som invånare och medarbetare. Kunskap 
om olikheter när det gäller kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder ökar våra möjligheter att behandla 
människor lika. 

Inför förändrade behörighetskrav och legitimationskrav för särskollärare under 2018 har förvaltningen 
genomfört en kartläggning och ansvariga skolledare har tillsett att särskollärare som saknar 
speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning har genomfört, har påbörjat eller planerar att 
påbörja utbildningen under 2018. 

Förvaltningen söker statsbidrag med syfte att öka andelen yrkeslärare med yrkeslärarexamen genom att 
de får möjlighet att genomföra del av sin utbildning på arbetstid. 

Förutom vanligt förekommande kompetenshöjande insatser har verksamheten under året genomfört 
kompetenshöjande insatser för pedagogisk personal inom ramen för Skollyftet. Skollyftet är medel som 
nämnden har avsatt för kompetenshöjande insatser gällande ämnesspecifika kunskaper för lärare, 
svenska som andraspråk eller specialpedagogik. Vid genomförandet har även något eller några av 
följande perspektiv beaktats: IKT, inkludering, lärarledarskap. 

4.3.9 Lokaler 

Lokaler 

Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan 

På Almåsgymnasiet har lokaler för AST-elever har tagits i bruk. Ett antal toaletter har byggts om. 
Arbetsrum för specialpedagog och VO-arbetsrum (Vård- och omsorg) har anpassats till nya arbetssätt. 
Ljuddämpande golv har lagts i trappan och entrén till idrottshallen. 

På Bergslenagymnasiet gör elevunderlaget till gymnasiesärskolans individuella program att lokaler 
kontinuerligt anpassas. 

På Björkängsgymnasiet har hela skolan byggts om och renoverats och anpassning av lokaler till deras 
verksamhet har skett under hela året. All verksamhet har under året flyttat från Tullen. 

På Bäckängsgymnasiet invigdes det nya biblioteket, kapprummet och överbyggda innergården. Matsalen 
har fått nya serveringslinor. Skolhälsovården har flyttat till nya samlade lokaler. De gamla 
matsalspaviljongerna har byggts om till lärosalar. 

På Sven Eriksonsgymnasiet har en förstudie för utbyggnad/ombyggnad av skolan till en modern och 
attraktiv skola tagits fram. Alla beslut är klara och ombyggnaden börjar under 2018. Elevkåren har fått 
nya utrymmen. 

På Viskastrandsgymnasiet har en förstudie för dimensioneringen och placeringen av flera av de 
allmänna lärosalarna tagits fram för att öka möjligheterna till flexibel användning och hög 
utnyttjandegrad. Alla beslut är klara och ombyggnaden börjar under 2018. Vid lokalerna på Viared har 
en ny spolhall tagits i bruk och körplanen har asfalterats. I lokalerna på Stämpelgatan 13 har 
bullerdämning satts upp och ventilationen har bytts ut. I lokalerna på Företagsgatan 17 har asfaltering 
av körgård utförts och lokalerna har fått ny belysning. 

Vuxenutbildningen  

Vuxenutbildningen har lämnat lokalerna på Druveforsvägen 33 till förmån för Daltorpsskolan som 
ligger intill. Vuxenutbildningen fick ersättningslokaler på Sparregatan 12a (gamla Sparrehus 
pensionärsdagcenter) som med mycket kort varsel mitt i sommaren gjordes i ordning för utbildning. 
Vuxenutbildningen flyttade in i dessa lokaler i augusti 2017 och de fungerar utmärkt för verksamhetens 
behov. För att öka säkerheten har Vuxenutbildningens reception på Fabriksgatan 12 uppgraderas med 
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styrd dörrautomatik och inglasning av receptionsluckan. Ombyggnationen av Bryggaregatan 12, plan 0-
4 avslutades helt under 2017 och Vuxenutbildningen har nu tagit alla lokaler i anspråk enligt plan. 

4.3.10 Tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättning 

Tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning  

Vidtagna åtgärder under året för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning: 

 Kartläggning av antalet elever i gymnasieskolorna med utredda behov av särskilt stöd på grund 
av olika funktionsnedsättningar genomförs av elevhälsan. 

Alla elever i gymnasieskolan som är i behov av särskilt stöd, garanteras stöd. Skolorna har god kontroll 
över elever med  behov av särskilt stöd på grund av funktionsnedsättning eller annan orsak, som 
skolorna själva har utrett eller där skolan fått ta del av tidigare gjorda utredningar. Samtliga 
gymnasieskolor har elevhälsoteam med de i skollagen angivna kompetenserna. 

 I samband med ombyggnationer görs ytterligare anpassning av lokaler för att underlätta 
tillgänglighet. 

I samband med planering och genomförande av ombyggnationer sker en anpassning av lokalerna. 

 Informations- och kompetensutvecklingsinsatser för att öka elevers och personals kunskaper 
om funktionsnedsättning bedrivs på skolorna. 

Elevhälsans personal ansvarar för att vid behov genomföra informations- och 
kompetensutvecklingsinsatser genom att upplysa berörda om elevs svårigheter/funktionsnedsättning 
samt ge råd, vägledning och handledning i samband med detta. Kontakten kring den enskilda eleven 
pågår vid behov kontinuerligt under hela skoltiden mellan personal, elevhälsa och psykologerna. De 
sistnämnda är centralt placerade på Utbildningskontoret. 

 Efter konstaterat behov eller efter utredning av specialpedagog tillhandahålls pedagogiska 
hjälpmedel. 

Skolorna tillhandahåller erforderliga pedagogiska hjälpmedel till elever i behov av detta. 

Skolornas åtgärder för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning: 

Almåsgymnasiet 

Genom kartläggning och utredning av elevers behov av särskilt stöd individualiseras stödåtgärderna och 
i de fall pedagogiska och kompensatoriska hjälpmedel behövs, införskaffas detta. Stödåtgärder följs upp 
och utvärderas. Almåsgymnasiet har en kompetent specialpedagog, som genomför och hanterar special-
pedagogiska utredningar och remisser. 

Antalet elever med fysiska funktionsnedsättningar kartläggs inför varje läsårsstart och nödvändiga 
anpassningar vidtas. Skolans fysiska tillgänglighet är mycket god och en översyn av behov av 
anpassningar utefter nya elevers förutsättningar genomförs varje höst. Skolan leasar även en 
specialanpassad minibuss för transport av rullstolsburna elever, så att dessa kan inkluderas i alla 
elevverksamhet, utflykter och studiebesök. 

Skolans rutiner för brandutrymning uppdateras årligen, så att lämpliga samlingsplatser för rullstolsburna 
elever förtydligas. All personal informeras kontinuerligt om nya rutiner och direktiven tas även upp 
med eleverna i klassråd. Inomhusmiljön runt skolans sju hissar har synats och hissdörrars svängrum har 
tydligt märkts upp på golvet, för att undvika eventuell kollisionsrisk. 
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Under 2017 har skolans dörrar vid viktiga samlingsplatser och passeringsställen setts över och utrustats 
så att de säkrar passage för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Tidigare har vissa dörrar vid 
skolan aula och övergång mellan huskropparna hade en tendens att slå igen alldeles för tidigt. 

Bergslenagymnasiet 

På Bersglenagymnasiet har samtliga elever funktionsnedsättningar som lett till att elevhälsan har gjort 
pedagogiska bedömningar så att eleverna har rätt att läsa efter gymnasiesärskolan kursplan. 

Bergslenagymnasiet arbetar mycket med att elevernas behov tillgodoses inom ramen för ”Ledning och 
stimulans” , där undervisningen planeras så att funktionsnedsättningarnas konsekvenser motverkas. 

Ibland behövs mer för att eleven ska nå så långt som möjligt. Då sätts extra anpassningar in. De följs 
upp och utvärderas så att eleven får en tillgänglig utbildning och får det stöd eleven har rätt till. Detta 
kan vara anpassade läromedel, undervisningsområden förklarade på annat sätt, extra tydliga 
instruktioner, stöd för de exekutiva funktionerna, digital teknik m.m.  Dessa anpassningar intensifieras 
om så skulle behövas. Anpassningarna sätts in av lärare i undervisningssituationen och konsulteras med 
elevhälsan som stöd. 

På Bergslenagymnasiet har elevhälsan genomfört kartläggningar av tre elever (2017) inför beslut om 
särskilt stöd. Dessa elevers behov har bestått i att få reducerad kursplan för att återhämta sig så att 
eleverna kan genomföra utbildningen. 

Under 2017 har lokalerna syn-anpassats för att öka tillgängligheten. Syninstruktör har varit behjälplig. 

Björkängsgymnasiet 

Specialpedagogerna genomför grundskolebesök tillsammans med samordnare, under vårterminen, då 
behov och information för kommande läsårs elever inhämtas. Under läsåret har elevhälsoteamen haft 
möte varje vecka samt möte med varje arbetslag varannan vecka då uppföljning och utvärdering av 
sker. I samband med att nyanlända elever startar på Språkintroduktionen görs test och kartläggning 
utifrån Skolverkets material. I de fall då elever flyttar från annan kommun inhämtas information från 
överlämnande skola. 

I samband med ombyggnation anpassas lokalerna för att öka tillgängligheten. Exempelvis gjordes 
markeringar för personer med synnedsättning. 

Informations- och kompetensutvecklingsinsatser har skett vid behov, exempelvis då det gäller syn- och 
hörselnedsättningar. Kontakt har skett med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). 

Alla elever har en egen dator och digitala läromedel och verktyg används, vilket underlättar anpassning 
till individens behov. Lärarna har även utbildats i att undervisa språk- och kunskapsutvecklande. 

Samtliga elever som är i behov av specialpedagogiska hjälpmedel får detta. Exempelvis har elev med 
synnedsättning fått specialutrustad dator i samverkan med Syncentralen. Skolan har haft kontakt med 
hörselpedagog för att skapa god inlärningsmiljö för elever med hörselnedsättning. 

Större delen av skolan är på ett våningsplan samt utrustad med hiss till plan 2. I samband med 
renovering gjordes markeringar för personer med synnedsättning. Buss trafikerar skolan varje 
halvtimme under skoldagen och stannar direkt utanför entrén. Trygghetskartläggning med elever har 
genomförts och resultatet behandlas i klassråd och lagråd. 

Bäckängsgymnasiet 

Anpassning av lokaler sker för att underlätta tillgänglighet. Informations- och 
kompetensutvecklingsinsatser genomförs för att öka elevers och personals kunskaper om 
funktionshinder. Skolan tillhandahåller pedagogiska hjälpmedel, efter konstaterat behov eller utredning 
av specialpedagoger och/eller av skolsköterska. 

Sven Eriksonsgymnasiet 

Skolan arbetar aktivt med att utveckla stödet till elever med olika former av funktionsnedsättning som 
påverkar elevens studieresultat och studiemöjligheter. Skolan har startat en studieverkstad som har 
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öppet för elever hela skolveckan. Intresse är mycket stort för den här verksamheten hos eleverna och 
intentionen är att öka elevernas måluppfyllelse. Stöd för elever inom autismspektrum (Torget) har hittat 
sina arbetsformer på både Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet. Idag finns ca 20 elever i 
verksamheten och de har alla en individuell planering helt baserad på varje elevs unika behov och 
förutsättningar. 

Viskastrandsgymnasiet 

Åtgärder vidtas beroende på enskilda elevers behov och funktionsnedsättning. Inom gymnasieskolan 
finns elevassistenter som arbetar med elever på Fordons- och transportprogrammet och inom 
gymnasiesärskolan. I övrigt tillhandahålls och införskaffas pedagogiska hjälpmedel till elever med 
särskilda behov då behovet påtalats i utredningar kring elevens stödbehov. 

Vuxenutbildningen 

Kommunen fick kritik av Skolinspektionen gällande särskild utbildning för vuxna. Kritiken gällde 
brister i uppföljningen och att utbildningen ej bedrivits kontinuerligt under året. Dessa brister har 
avhjälpts och åtgärderna har bedömts tillräckliga av Skolinspektionen. 

Yrkeshögskolan genomför mittkursutvärderingar samt slutkursutvärderingar för varje kurs som erbjuds. 
Där framkommer det om det finns brister i inflytandet. På så sätt kan man åtgärda bristen omgående. 

I skolklimatundersökningen uppger de flesta eleverna att de har inflytande över undervisningen. 
Bedömningen är att ett fokuserat arbete på kollegialt lärande kan påverka elevernas reella inflytande i 
positiv riktning. Mycket talar för att ett arbete där lärare har möjlighet att fokusera på något område på 
djupet också kan ge större utrymme för eleverna att medverka i utvecklingsarbetet på ett mer 
meningsfullt sätt, även om detta givetvis inte sker per automatik. Vuxenutbildningen har under många 
år byggt upp ett resurs- och stödteam bestående av specialpedagog, speciallärare och kurator som 
stöttar elever i studiesituationen, bland annat genom utredningar och tillhandahållande av pedagogiska 
hjälpmedel. Denna resurs är utöver vad nationella styrdokument anger för vuxenutbildning, men den är 
ett viktigt stöd som ökar elevernas möjligheter att nå målen med sina studier. 

I samband med ombyggnationer på Sparregatan 12a och Bryggaregatan 12 har anpassningar av lokaler 
gjorts för att underlätta tillgänglighet 

4.3.11 Integrerat samhälle 

Följande åtgärdsplan gäller för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med integration 
och goda etniska relationer. 

 Arbetet med integration ska ingå på ett naturligt sätt i skolornas olika arbetsformer. Integration 
ska betraktas som en värdegrundsfråga, ett förhållningssätt, som man måste arbeta med på olika 
sätt utifrån varje enskild skolas förutsättningar. 

 Skolorna ska fortsätta med pågående läs- och skrivprojekt för att därigenom stötta ungdomar 
med bristfälliga kunskaper i svenska språket. 

 Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet ska erbjudas på samtliga 
gymnasieskolor. 

 Skolornas förebyggande arbete mot kränkande särbehandling ska fortsätta att utvecklas. 

 Mottagandet av eleverna i år 1 i gymnasieskolan ska fortsatt vara föremål för ständig 
utvärdering och utveckling. 

 Deltagande i internationella projekt och utbyte mellan skolor i andra länder ska fortsätta för att 
på så sätt öka förståelsen för andra kulturer. 

 Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) undervisningen bedrivs och ska fortsatt bedrivas enligt 
målsättning i Plan för ett integrerat samhälle. 

Skolornas integrationsinsatser  
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Almåsgymnasiet 

Almåsgymnasiet är en mångkulturell mötesplats för ett stort antal elever av olika nationaliteter. 
Elevernas kulturella bakgrund tas tillvara och berikar undervisningen för att utveckla en ömsesidig 
förståelse och tolerans mellan individer och grupper. Skolans arbete med värdegrundsfrågor lyfts fram 
som ett av tre högst prioriterade utvecklingsområden och det återkommer regelbundet i skolans 
kompetensutvecklande insatser för personalen. Undervisning i Svenska som andraspråk erbjuds 
samtliga elever som önskar detta. Inför läsårsstarten 2017 har fler lärare med kompetens inom SVA har 
rekryterats. Eleverna uppmuntras även att läsa sitt modersmål. De elever som av specialpedagog 
rekommenderas studiehandledning på modersmål erbjuds detta. Almåsgymnasiet fortsätter arbetet med 
att skapa nya rutiner för mottagandet av nya elever i år 1. Tidigare har mycket tid lagts på information 
om skolans verksamhet, studieupplägg, mm. Nu satsar man mer tid vid starten på teambildning och 
gemenskapsstärkande aktiviteter, så att eleven snabbare ska känna trygghet i sin klass. Vid mottagandet 
av åk 1 elever har överlämnad information från grundskolorna beaktats, för att trygga bästa möjliga 
start för våra elever. Arbete pågår även att nå alla föräldrar med information om t.ex. föräldramöten, 
osv. Information skickas hem första skoldagen med erbjudande om möjlighet till tolkbokning. 
Budskapet är att Almåsgymnasiet gärna ser ett samarbete med alla föräldrar och vill skapa kontakt med 
de som eventuellt inte vågar ta kontakt med skolan pga. bristfälliga språkfärdigheter. 

Bergslenagymnasiet 

Alla elever med annat modersmål erbjuds modersmålsundervisning. I de fall elev och familj avböjer 
erbjuder skolan detta på nytt nästa läsår. Under höstterminen 2017 har sex stycken elever deltagit i 
modersmålsundervisning på fyra olika språk. Skolans förebyggande arbete mot kränkande 
särbehandling sker fortlöpande och inkluderar undervisning om olika religioner och kulturella sedvänjor 
och aktuella händelser i samhället. Alla elever med annat modersmål erbjuds modersmålsundervisning. 
I de fall elev och familj avböjer erbjuder skolan detta på nytt nästa läsår. Under höstterminen 2017 har 
sex stycken elever deltagit i modersmålsundervisning på fyra olika språk. Skolans förebyggande arbete 
mot kränkande särbehandling sker fortlöpande och inkluderar undervisning om olika religioner och 
kulturella sedvänjor och aktuella händelser i samhället. Mottagande av nya elever innefattar studiebesök 
och möjlighet till praovecka under elevens sista år i grundskolan. Under elevens första skolvecka i 
augusti (ofta på första skoldagen så långt det är möjligt) genomförs ett utvecklingssamtal. Det 
genomförs även överlämnandekonferens med lärare från elevens tidigare skola. Under den första 
terminen gör specialpedagog en strukturerad intervju med varje ny elev för kompletterande 
kartläggning utöver det som framkommit i underlaget för mottagande i särskola, samt information 
insamlad vid övriga möten och av lärare och elevassistenter som en naturlig del i klassrummet. 
Gymnasiesärskolan har ingen elev som hör till de nyanlända. Inga elever har studiehandledning. 

Björkängsgymnasiet 

Arbetet med integration ingår på ett naturligt sätt i skolans verksamhet, då en majoritet av skolans 
elever har ett annat ursprung än svenskt. Skolan har ett antal lärare och ett antal språkstödjare/ 
studiehandledare med annat ursprung än svenskt. Vid behov får elever studiehandledning på 
modersmålet, kontakt med CFL. Modersmålsundervisning och svenska som andraspråksundervisning 
erbjuds alla elever på skolan, i enlighet med gällande styrdokument. Ca 80% av skolans elever läser 
svenska som andraspråk och ca 150 av skolans elever deltog i modersmålsundervisning under läsåret 
2016-2017. Varje form av kränkning och trakasserier är otillåtna och ska förhindras. 
Likabehandlingsplanen omfattar även en handlingsplan för åtgärdande arbete. För att elever skall få ett 
gott mottagande och en bra start utvecklas mottagandet hela tiden. Informationen från överlämnande 
skola är en viktig del liksom tester och kartläggning då det gäller nyanlända elever. 

Bäckängsgymnasiet 

Arbetet har fortgått enligt angiven plan: Arbetet med integration skall ingå på ett naturligt sätt i 
skolornas olika arbetsformer. Integration skall betraktas som en värdegrundsfråga, ett förhållningssätt, 
som man arbetar med på olika sätt utifrån varje enskild skolas förutsättningar. Skolorna skall fortsätta 
med pågående skriv- och läsprojekt för att därigenom stötta ungdomar med bristfälliga kunskaper i det 
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svenska språket. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet erbjuds. Skolornas 
förebyggande arbete mot kränkande särbehandling skall fortsätta att utvecklas. Mottagandet av eleverna 
i år 1 i gymnasieskolan skall fortsatt vara föremål för en ständig utveckling. Deltagande i internationella 
projekt och utbyte mellan skolor i andra länder skall fortsätta för att på så sätt öka förståelsen för andra 
kulturer. 

Sven Eriksonsgymnasiet 

Värdegrundsarbetet pågår fortlöpande. Mentorer har som uppdrag att gå igenom den årligen 
uppdaterade planen för likabehandling med sin mentorsgrupp. Mentorerna har även i sitt uppdrag att 
kontinuerligt ta upp värdegrundsfrågor. Alla elever i år 1 får en bra start i värdegrundsarbetet genom att 
de deltar i ”Mina Möjligheters Dag”, ett mångårigt samarbete med Swedbank Sjuhärad och 
Sparbankstiftelsen Sjuhärad. Föreläsningarna bearbetas och är en del av introduktionen till gymnasiet. 
Integrationsfrågan kommer också in som ett naturligt inslag i många av kurserna. Särskilt ska nämnas 
kursen ”Människa och Samhälle”. Samarbete har bedrivits med arbetslivsförvaltningen (ALF) under 
rubriken ”mångfaldsinformation”. Representant för ALF har samarbetat med lärare och elever på 
skolan för att ytterligare befästa kunskap. Elevkårens lokal har flyttat upp ur källaren och diskussioner 
förs kontinuerligt med dem och övriga föreningar på skolan om värdegrunden och vikten av att lämna 
gamla traditioner som i dag uppfattas kränkande och i stället skapa nya traditioner som är mer nutida. 
Detta är ett omfattande och långsiktigt arbete. I de fall eleven önskar undervisning på modersmålet 
finns möjlighet till det. CFL (Centrum för flerspråkigt lärande) står för utbudet och planeringen av 
denna undervisning. Då det gäller studiehandledning på modersmålet arbetar skolan med att anställa 
pedagogisk personal som också kan ge studiehandledning i vissa språk, vilket fungerat bra, men vi 
täcker inte alla de språk elever på skolan har som modersmål. Elever på Barn och Fritidsprogrammet, 
FH, gör insatser under SISUs paraply i deras satsning på funktionshindrade. Våra elever fungerar som 
funktionärer. 

Viskastrandsgymnasiet 

Viskastrandsgymnasiet har under 2017 arbetat för ökad integration på olika sätt, bl a genom 

 Introduktionsdagar med värdegrundstema för elever i årskurs 1 

 Modersmåls- och svenska som andraspråksundervisning 

 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 

 Internationella projekt för att öka förståelsen för olika kulturer 

 Mina möjligheters dag för årskurs 1 

 Klassvisa föreläsningar av Arbetslivsförvaltningen om invandring för elever i åk 1 samt för 
personal. 

 Nyttjar lokalt kulturutbud i form av skolbio och teater 

 Läsning av skönlitteratur 20 min i början av varje skoldag 

 Viskastrandskampen för att stärka samhörigheten på skolan 

 Elever från språkintroduktion har under vårterminen haft praktik på fordons- och 
transportprogrammet och på Bygg- och anläggningsprogrammet. 

 Några elever på språkintroduktion läste gymnasiekurser ihop med Estetiska programmets och 
Hantverksprogrammets elever. 

 Språkintroduktion har träslöjd i Viared med Bygg- och anläggningsprogrammet. 

 Elever inom gymnasiesärskolans Fordons- och transportprogram och elever i gymnasieskolans 
Fordons- och transportprogram har integrerats genom att göra saker tillsammans. 

 Gymnasiesärskolans elever på Hantverksprogrammet har delar av undervisningen i Viared  på 
Stämpelgatan. En naturlig integrering har därmed skett med elever på Bygg- och 
anläggningsprogrammet i Viared. 

 Resa till Stockholm för gymnasiesärskolan: automässa, åka tåg, tunnelbana, museibesök. Hela 
gruppen deltog. 
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Vuxenutbildningen 

- Möjligheten för nyanlända att kombinera studier i svenska med andra ämnen är prioriterat. Bland 
annat har antalet elever som kombinerar studier med SFI och yrkesutbildningar har utökats från ett 
trettiotal 2015 till 88 elever 2017. Ett utvecklingsarbete för att förbättra möjligheten att framgångsrikt 
kombinera studier på SFI med Engelska och Matematik har inletts. 

- Bättre möjligheter att läsa svenska på heltid på grundläggande nivå, studier hela året m fl. insatser 
bedöms också förbättra möjligheten för nyanlända att komma längre i sin utbildning. 

- På grundläggande erbjuds ett flexalternativ i engelska och svenska som andraspråk för de elever som 
arbetar eller är föräldralediga. Varje elev har ett individuellt schema som möjliggör att kombinera arbete 
och studier. 

4.3.12 Miljömål 

Samtliga gymnasieskolor, Almås, Bäckäng, Sven Erikson, Viskastrand, Björkäng (Tullen har bytt namn)  
och Bergslena, är certifierade enligt Grön Flagg. Vuxenutbildningen och utbildningskontoret är 
miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.  

Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av 
miljöombuden med det fortlöpande arbetet. 

4.3.13 Internationalisering 

Från och med 2009/10 avsätts resurser i form av interkommunal ersättning för utbildningsplatser för 
studier vid Svenska skolan i London, Paris, Nairobi och Fuengirola samt Skandinaviska skolan i Bryssel 
och Madrid. Från läsåret 2014/15 utökades möjligheten till utlandsstudier, från att ha gällt fem elever, 
till  alla elever så långt förvaltningens ekonomi medger. Studierna omfattar ett läsår i årskurs 2 eller 
årskurs 3. Studierna avser utbildningar på något av programmen Samhällsvetenskapsprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Humanistiska programmet som erbjuds på 
respektive utlandsskola. Under läsåret 2016/17 ansökte och beviljades fem lever utlandsstudier. 

Skolornas arbete med internationalisering 

Almåsgymnasiet 

Almåsgymnasiet eftersträvar att etablera nya och upprätthålla befintliga internationella kontakter. Under 
2017 har elever och/eller lärare deltagit i internationellt utbyte med personal och elevgrupper, samt 
APL-platser i Kina, Japan, Mallorca, Spanien, Portugal och Zambia. 

Bergslenagymnasiet 

Bergslenagymnasiet har inte medverkat i något internationellt arbete under 2017. 

Björkängsgymnasiet 

Skolan har inte haft några internationella kontakter, utländska studiebesök eller studieresor till utlandet 
under 2017. 

Bäckängsgymnasiet 

Under året har resor gjorts av elever och lärare till Bryssel, Frankrike, England, Tyskland samt utbyte 
med Spanien. 

Sven Eriksonsgymnasiet  

Enhet A: Inriktning Kina. Skolan ansökte om att få starta ytterligare en spetsutbildning,  i logistik och 
E-handel, vilket man fick besked om i januari att  ansökan beviljats. Spetsutbildningen ersätter 
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inriktningen Kina och kommer starta under hösten 2018. Här sker ett utbyte mellan skolledare, lärare 
samt elever. Elever och lärare besökte Kina under två veckor under vt 17. Där ingår bla ett besök vid 
förvaltningsskolan i Shanghai. Där samarbetar elever kring ett gemensamt projekt. Detta projekt följs 
sedan upp då elever och lärare, samt skolledare från Shanghai besöker Sven Eriksonsgymnasiet på 
hösten. Inriktning Arkitektur och samhällsbyggnad: Elever och lärare besöker Köpenhamn och 
analyserar infrastruktur samt besöker olika byggnader. Inriktning Design: Elever och lärare gör 
studiebesök på DDC (Danskt Design Center) 

Enhet B: Eleverna inom IB har två elevutbyten i årskurs 2 som genomförs årligen. Dels är det då 
elever besöker Model-UN konferensen i Oslo, dels är det då elever besöker Royal High School i Bath, 
England för ett studieutbyte och kulturellt utbyte. Elever och lärare från Bath besöker Sven 
Eriksonsgymnasiet varje år i maj. Fritid-Hälsa programmet årskurs 3 har ett utbyte och förlägger 4 
veckors APL i en by i Zambia. Fyra elever deltas årligen i detta Atlas-projekt som är ett samarbete med 
universitet och högskolerådet. Idrottseleverna på NIU/LIU deltar i resor anordnande av sina förbund. 

Enhet C: Ekonomiprogrammet har under året deltagit i ett Erasmus-projekt där elever som driver UF 
samverkar med elever från Norge, Spanien och Frankrike. 

Enhet D: Elever på Entreprenörsprogrammet, Sveriges enda spetsutbildning inom entreprenörskap, 
företar flera resor under sin studietid. Elever och lärare i år ett besöker ett nordiskt land. Eleverna i år 
tre studerar fem veckor på Santa Rosa Junior College i Kalifornien, USA under våren. Denna studietid 
motsvarar 7,5 högskolepoäng. 

Viskastrandsgymnasiet 

Skolan har deltagandet i följande internationella projekt: 

 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i Uganda för elever från Fordon och transportprogrammet.. 

Vuxenutbildningen 

 Vuxenutbildningen deltar i internationellt samarbete i nätverket Westum. Inom detta samarbete 
pågår två EU-projektet. Under året har personal deltagit i konferenser i Tyskland, Norge och 
Danmark. 

 Vuxenutbildningens yrkesutbildningar och YH deltar i Erasmus+ projekt som innebär att elever 
och personal kan göra utbyte inom Europa. Elever har varit ute på utlandspraktik och personal 
har gjort studiebesök i utlandet med projektfinansiering. 

Under året hade Vuxenutbildningen ett utbyte med Tanzania som finansierades av ett Atlas-projekt. 

4.3.14 Utvecklingstendenser 

Utvecklingstendenser för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde 

Reformer 

Den nya gymnasieskolans program och inriktningar har fortsatt behov av nyinvesteringar såsom 
utrustning/lärverktyg, utökad förhyrning och anpassning av lokaler. 

Behörighetsreglerna i gymnasieskolan medför att elever som inte är behöriga direkt från grundskolan 
ofta behöver längre tid än ett år på introduktionsprogrammen för att nå gymnasiebehörighet. På samma 
sätt är utbildningsvägen längre för nyanlända elever än tidigare. 

Yrkesprogrammen ger inte längre automatiskt högskolebehörighet utan elever får välja om denne vill 
läsa till de kurser som behövs. Behörighetskurserna anordnas inom ordinarie utbildning eller som 
utökning av den. Förslag finns från regeringen om återinförande av grundläggande högskolebehörighet 
men ännu inte beslutat. 

Gymnasiesärskolereformen Gysär13 gäller samtliga elever I skolformen. Reformen har medfört 
omfattande informations- och kompetensutvecklingsinsatser för personalen som fortlöper även under 
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2018.  Målet med den nya gymnasiesärskolan är att öka andelen ungdomar som har möjlighet att få en 
anställning efter sin utbildning. 

Inför läsåret 2018/2019 införs nya krav i läroplanen för undervisning i digital kompetens. 

Statliga utredningar 

Flera statliga utredningar pågår inom skolans område. Dessa kommer framledes att ha påverkan på 
olika sätt för nämnden och dess verksamheter. 

Skolkommissionens utredning ”Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet" 
innehåller ett antal åtgärdsförslag på nationell nivå gällande attraktion för yrket, kompetensförsörjning, 
karriärsteg, kompetensutveckling/ professionsutveckling för lärare och skolledare. 

Gymnasieutredningen "En attraktiv gymnasieutbildning för alla" kan komma att påverka bl a 
organisationens utformning, kompetensförsörjning och behov av kompetensutveckling. Därutöver 
finns i utredningen bland annat förslag om ökad helhetssyn på elevers samlade utbildning, 
undervisningstiden som behöver säkras och utökas, ökade möjligheter på yrkesprogram bl a 
grundläggande högskolebehörighet och ett visst närmande mellan programtyper, en utveckling av 
introduktionsprogrammen för att ge en bättre struktur, större innehållslig bredd och stödja övergångar 
till nationella program, ett mindre finfördelat utbildningsutbud med färre inriktningar, ämnesbetyg i en 
ämnesutformad gymnasieskola. Hittills har utredningen resulterat i en förändring i skollagen avseende 
att elever på introduktionsprogram har rätt att fullfölja studier efter flytt till annan kommun. Rätten att 
fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat 
introduktionsprogram. 

Genom direktivet ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”, utreds förbättringsförslag med 
syfte att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina 
uppdrag. Utredaren skall bland annat se över förslag på justeringar i behörighets- och 
legitimationsreglerna, hur lärares profession kan stärkas inklusive säkra en god introduktion i läraryrket 
samt se över lärares och rektorers administrativa arbetsbörda. Slutredovisning av utredningen är flyttat 
från december 2017 till 1 mars 2018. 

I utredningen Utbildning, undervisning och ledning - reformstöd för bättre skola finns bland annat 
förslag på förlängda övergångsregler för legitimationskrav inom särskolan. Det finns också förslag på 
kommande legitimationskrav för yrkeslärare. Remissrundan är avslutad. 

Utredningen om nationella minoritetsspråk (finska, meänkieli, jiddisch, samiska, romani chib) pågår. 
Syftet är att kartlägga och bedöma om åtgärder behövs – och i så fall vilka – för att öka tillgången till 
undervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Några av utredningens slutsatser är följande: Alla elever i 
Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett var eleven bor och oavsett elevens 
sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen bedrivas med hög kvalitet. Utbildningen ska 
också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Det gäller även 
modersmålsundervisningen och undervisningen i och på nationella minoritetsspråk. 

I utredningen ”En väl anpassad vuxenutbildning” undersöks behovet av förändringar i regleringen av 
vuxenutbildningen, främst avseende kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för 
vuxna (särvux). Bland annat ska det i utredningen analyseras och tas ställning till om det i vissa fall bör 
kunna göras undantag från skollagens bestämmelser om att de som fått minst utbildning ska prioriteras 
när det gäller antagningen till komvux på gymnasial nivå. Möjligheter till sådana undantag ska föreslås. 
Analys ska även göras av om särvux bör upphöra som egen skolform och, om det bedöms lämpligt, 
föreslå hur särvux kan bli en del av komvux. Utredningen redovisas i augusti 2018. 

Lokala styrdokument 

Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås är tillsammans med 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås  
inriktningen och utgångspunkten för det fortsatta arbetet med att ytterligare förbättra och förädla 
verksamheterna för att nå ökad måluppfyllelse. Skolorna har utvecklingsplaner som utgår från 
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förvaltningens plan och utvecklingsområdena i denna samt egna utvecklings- och förbättringsåtgärder 
för ökad måluppfyllelse. 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)  

Efter att en-till-en konceptet nu är infört ska arbetet framledes inriktas på att utveckla IKT som verktyg 
för elevernas lärande inom ramen för utvecklingsområdet Det goda lärandet i Bildningsstaden 2016-
2021. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att 
säkerställa den digitala kompetensen hos lärare. Det sker t.ex. genom kompetensutvecklande insatser 
och tydligare styrning och ledning med utgångspunkt i de nya skrivelserna i nationella styrdokument. På 
verksamhetsnivå ska insatser göras för att utveckla den digitala lärmiljön med särskilt fokus på hur 
digitala verktyg kan stödja elevers lärande syftande till att höja våra resultat. 

Elevunderlag och fristående gymnasieskolor  

Elevunderlaget till gymnasieskolan, dvs antalet 16-åringar, kommer 2018 att vara något högre än året 
före. De därpå följande fyra åren är det fortsatt ökning. Enligt samverkansavtal för gymnasieutbildning 
inom Boråsregionen får eleverna fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och 
bli mottagna som förstahandssökande. 

Antalet fristående gymnasieskolor i Borås är i dagsläget fyra. Av totala antalet boråselever går 9 % i 
fristående skola i hemkommunen, per maj 2017. En av skolorna, Realgymnasiet, ansökte om utökning 
av befintlig verksamhet för Handels och administrationsprogrammet (HA) och Fordons- och 
transportprogrammet (FT). För HA avslogs ansökan, medan det beviljades för FT. Detta beslut har 
överklagats till förvaltningsrätten av Borås Stad. 

Yrkesprogram 

Antalet elever som valde yrkesprogram till läsåret 2017/18 har ökat, efter att det i flera år har varit en 
nedåtgående trend. Utredningar som gjorts nationellt har gjort gällande att en av orsakerna har varit att 
grundläggande högskolebehörighet inte längre ingår automatiskt i yrkesutbildningen. Det finns förslag 
på att behörigheten ska införas på nytt. Redan nu kan eleverna välja till kurser inom sitt program eller 
som utökat för att nå behörighet. Insatser som förvaltningen vidtagit för att öka elevantalet har haft 
betydelse. Attraktiviteten för yrkesprogram behöver fortsatt bevakas. 

Nyanlända elever 

Under föregående läsår mottogs ett stort antal nyanlända elever i gymnasieskolan vilket ställer ökade 
krav och innebär en påverkan på hela verksamheten, såväl organisatoriskt som ekonomiskt i närtid och 
även på längre sikt, sannolikt flera år. Utbildning ges i första hand på Introduktionsprogrammet 
Språkintroduktion som anordnas av alla gymnasieskolor. Utbildningsvägen är idag mycket lång för de 
flesta nyanlända eleverna, bland annat som en följd av behörighetsreglerna till gymnasieskolans 
nationella program. 

Lokaler 

Den nya gymnasieskolans program och inriktningar medför fortsatt behov av nyinvesteringar i form av 
utrustning/lärverktyg och anpassning av lokaler samt markområden. Elevantal kommer sannolikt att 
öka utifrån faktum att åldersgruppen 16-åringar ökar liksom antalet nyanlända elever. Elever inom 
Sjuhärads Kommunalförbund får fortsatt fritt söka till de utbildningar som erbjuds inom 
samverkansområdet. De fristående gymnasieskolorna, som för närvarande är fyra i Borås, kan påverka 
elevantalet i de kommunala gymnasieskolorna.  Sammantaget innebär detta lokalbehov/lokalanpassning 
för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens enheter. I budget 2018 planeras för följande insatser 
avseende lokaler: 

Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan 

På Almåsgymnasiet kommer arbetet med att optimera och anpassa salar, elevutrymmen och 
arbetsplatser för att skapa en modern lärmiljö att fortsätta. Bergslenagymnasiet behöver fortsatt anpassa 
utrymmen för att möta nya krav. Elevunderlaget till gymnasiesärskolans individuella program kräver att 
lokaler kontinuerligt anpassas. Bäckängsgymnasiet har behov av mer teorisalar och en ny idrottshall. 
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Bildundervisningens lokaler behöver anpassas. Det finns behov av att anpassa soprum och utrymme 
för att motta gods. På Sven Eriksonsgymnasiet kommer en större ombyggnad av skolan att påbörjas 
under 2018 i syfte att skapa utrymmen för modern pedagogisk verksamhet och skapande av nya 
lärmiljöer. Tullengymnasiet har under 2017 etablerat sig på Björkängsgymnasiet och det kommer att 
finnas ett stort behov av att anpassa de nya lokalerna till verksamheten under 2018. Tullengymnasiet 
har bytt namn till Björkängsgymnasiet från läsåret 2017/18. På Viskastrandsgymnasiet kommer en 
större ombyggnad av skolan att påbörjas under 2018 i syfte att skapa utrymmen för modern pedagogisk 
verksamhet och skapande av nya lärmiljöer. 

Vuxenutbildningen 

Förutom i lokalerna i kvarteret Vulcanus bedrivs utbildning i lokaler på Viskastrandsgymnasiet, 
Almåsgymnasiet och i Simonsland samt i nyetablerade lokaler på Bryggaregatan i direkt närhet till 
verksamheten på Vulcanus. Med ökad budgetram för en utökning av teoretiska gymnasiala kurser samt 
Vårdvux och uppdragsutbildning Sfi-kombi ser vi ett ökat elevantal som kan innebära ökat lokalbehov 
under 2018. 

Lärarlegitimation 

Legitimationskravet innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg. Andelen legitimerade lärare är 
hög i gymnasieskolan och strategin är att fortsatt hålla nivån. För särskolan gäller legitimationskravet 
från juni 2018. I SOU 2017:51 finns dock förslag på att förlänga övergångsbestämmelserna till utgången 
av juni 2021. Verksamheten har tillsett att samtliga särskollärare har genomgått eller planerar att påbörja 
speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning. 

Karriärtjänster 

Borås Stad har ett karriärsystem för lärare. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra 
god undervisning för elever. Tjänsterna finansieras delvis med statsbidrag från Skolverket vilket 
förvaltningen söker varje termin. Från läsåret 2017/18 är karriärtjänsterna förstelärare tillsvidaretjänster. 
I dagsläget är 61 förstelärartjänster tillsatta i förvaltningen. 

Statsbidrag, höjda löner för lärare  

Från juli 2016 har regeringen infört ett statsbidrag med syfte att långsiktigt höja lönerna utöver 
ordinarie löneöversyn för särskilt kvalificerade lärare. Förvaltningen arbetar löpande med att varje 
termin söka statsbidrag genom Skolverket för det statliga lärarlönelyftet. Om en lärare som tagit del av 
lärarlönelyftet slutar kan medel omfördelas till lärare som tidigare har tagit del eller till en annan lärare 
som motsvarar kriterierna som har fastställts av Borås Stads förhandlingsdelegation och som grundar 
sig i direktiven för statsbidraget. 

Skollyftet 

Borås Stad avsätter i budget för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 mnkr extra för ett särskilt 
skollyft att användas till ämnesspecifika kompetensutvecklingsinsatser för lärarkåren. Planen från 2015 
är att Borås Stad varje år de kommande fyra åren har med medlen för ett skollyft. Enligt Borås Stads 
budget ska de medel som avsatts för skollyftet kunna användas för kompetensutveckling inom 
specialpedagogik och svenska 2. Vid planering av de ämnesspecifika insatserna ska något eller några av 
följande perspektiv beaktas: Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Inkludering, 
Lärarledarskap. Skollyftet ska beröra alla lärare och vid behov kan även andra personalkategorier delta. 

KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, lönevillkor) 

Aktiviteter enligt handlingsplan KAL kommer fortsatt att genomföras. 

Aktivitetsansvar  

Ungdomar mellan 16-19 år som inte studerar eller är i aktivitet ingår i kommunens aktivitetsansvar. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har uppdraget att hålla sig informerad om ungdomarna och 
tillse att de erbjuds utbildning eller annan åtgärd i samarbete med Arbetslivsförvaltningen/Jobb Borås. 

Vård- och teknikcollege 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2017 49(52) 

Inom Boråsregionen fortsätter samarbetet med kommunerna med genomförandet av vård- och 
teknikcollege. College är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och 
företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på vårdutbildningar och tekniskt 
inriktade utbildningar. Certifiering av vård- och teknikcollege genomfördes under 2016 och innebär fr o 
m hösten 2017 en kostnad för regionens gemensamma processledare. 

Vuxenutbildningen 

Både inom Boråsregionen och i Västra Götalandsregionen fortsätter utvecklingen av samarbetet kring 
vuxenutbildning. Regional vuxenutbildning (BRvux) startade under 2012 med ett gemensamt utbud av 
yrkeskurser/-utbildningar. Verksamheten har utökats med fler statsbidragsfinansierade utbildningar 
såsom Komvux- och Yrkeskurser i kombination med Sfi. Verksamheten kommer att fortsätta i samma 
riktning, avsikten är successivt ytterligare öka samverkan mellan kommunerna genom större gemensamt 
utbud inom fler skolformer och kurser. De textila utbildningarna inom Yrkeshögskolan finns i 
Simonsland. Vårdutbildningar bedrivs i Almåsgymnasiets lokaler. 

Inkludering och särskilt stöd 

Elever inom autismspektrumtillstånd inkluderas, sedan lagändring om att de inte längre får tas emot av 
särskolan, på ordinarie program med olika stödinsatser. Elever som har specifika behov av särskilt stöd, 
bland annat tillgänglighetsanpassad undervisningsmiljö, och som går ett högskoleföreberande program 
får stödet på Sven Eriksonsgymnasiet. Elever från yrkesprogram med motsvarande behov får stödet 
och anpassningarna på Almåsgymnasiet. På Björkängsgymnasiet och Bergslenagymnasiet finns det 
särskilda stödet för elever som går introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Skolinspektionen 
framförde vid sin inspektion i Borås 2016 kritik mot organiseringen av det specifika stödet inom AST. 
Efter slutligt beslut i ärendet kommer de åtgärder att vidtas som Skolinspektionen kräver. 

Elevhälsa 

Samtliga gymnasieskolor har elevhälsoteam med de kompetenser som föreskrivs i skollagen. Främst ska 
elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Den ska också stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål och har därmed ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs 
lärande och utveckling. I viss omfattning kommer förstärkningar behöva göras inom elevhälsan som en 
följd av ökade elevantalet. 

Arbetet med att införa en digital elevakt är genomfört och utvecklingsarbetet fortsätter i syfte att kunna 
garantera en god utredning och uppföljning av elever i behov av särskilt stöd samt för att väsentligt 
förbättra rektors möjligheter att leda och styra elevhälsoarbetet vid skolenheterna. Systemet har 
effektiviserat arbetet för rektorer och elevhälsans personal vad gäller såväl samverkan som 
dokumentation. På sikt kommer en bättre uppföljning och ett mer effektivt arbete kring elever i behov 
av särskilt stöd möjliggöra tidigare upptäckt, mer förebyggande arbete och förbättrad måluppfyllelse för 
alla elever. Det ger också eleverna en trygghet/patientsäkerhet att dokumentationen sköts korrekt och 
finns på ett säkert ställe. 

Borås Stads omorganisation  

Genomförd omorganisation i Borås Stad kan på sikt medföra en kostnadsökning för att 
administrationens omfattning sannolikt kommer att behöva utökas. 
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5 Verksamhetsmått 

5.1 Gemensam administration 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Årsutfall 2016 Budget 2017 Årsutfall 2017 

Nettokostnader tkr 10 432 10 359 13 221 11 278 

5.2 Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Årsutfall 2016 Budget 2017 Årsutfall 2017 

Totalt antal elever i Borås 
skolor. 

4 089 4 311 4 406 4 388 

Antal elever från Borås i 
andra kommuner 

76 84 75 83 

Antal elever från andra 
kommuner. 

1 064 1 190 1 071 1 042 

Antal elever från Borås hos 
landsting 

29 17 12 14 

Antal elever från Borås i 
fristående gymnasieskolor 

359 337 368 361 

Kostnad kr per elev 98 945 101 117 95 896 99 504 

- lokaler och fysisk miljö, kr 
per elev 

21 585 21 759 15 128 15 876 

- lärare, övrig 
undervisning, kr per elev 

47 447 49 461 51 002 53 825 

- lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr per elev 

10 710 10 730 9 211 9 082 

Nettokostnader tkr 353 047 376 591 345 617 343 740 

Elever/lärare i kommunal 
gymnasieskola 

11,9 12,9   

5.3 Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Årsutfall 2016 Budget 2017 Årsutfall 2017 

Totalt antal elever i Borås 
skolor 

97,5 96 95 95 

Antal elever från andra 
kommuner 

26,5 30 33,5 35 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare 

5,5 6 7,5 7 

Kostnad kr per elev 402 143 418 308 414 311 445 496 

Nettokostnader tkr 34 889 35 026 35 774 35 470 
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5.4 Vuxenutbildning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Årsutfall 2016 Budget 2017 Årsutfall 2017 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

331 373 400 357 

Gymnasial vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

826 1 229 1 418 1 510 

YH (Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt elevantal 

110 139 209 148 

SFI (Svenska för invandrare), 
genomsnittligt elevantal 

746 817 1 239 932 

Särvux, genomsnittligt 
elevantal 

77 100 80 84 

Nettokostnader tkr 71 036 70 656 77 185 77 185 

5.5 Kvalitet och utveckling 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Årsutfall 2016 Budget 2017 Årsutfall 2017 

Nettokostnader tkr 2 676 2 982 4 194 4 097 

5.6 Naturskolan 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Årsutfall 2016 Budget 2017 Årsutfall 2017 

Nettokostnader tkr 404 402 456 402 

6  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2016 
Utgift 2017 Återstår 

Bäckängsgymnasiet 3 000  2 974 26 

Summa 3 000  2 974 26 

Analys 

Planerad investering på Bäckängsgymnasiet har fortskridit enligt plan, nytt biblioteket, kapprum och 
överbyggd innergård. Matsalen har fått nya serveringslinor. Skolhälsovården har flyttat till nya samlade 
lokaler. De gamla matsalspaviljongerna har byggts om till lärosalar. 
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  Bilaga 1 till Årsredovisningen  

    

Rapport kränkande behandling  

läsåret 2016/2017  

INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER 

 

 

Kränkande behandling 

 Samtliga skolor uppger att de har en fungerande likabehandlingsplan/plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. 
 

 Antal anmälningar gällande kränkande behandling under läsåret 2016/2017. 
(2015/16 inom parentes.) 

 
 

Skola Antal  

Almås 10 (9)  

Bäckäng 7 (6) 

Sven Erikson 2 (1) 

Viskastrand 4 (10) 

Tullen/Björkäng 0 (0) 

Bergslena 1 (5) 

Vux 4 (5) 

Totalt  28 (36) 
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Uppföljning intern kontroll 2017 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd  

intern kontroll 2017.        

Sammanfattning 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 

redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen genomfört inom områdena styrning och ledning, personal, 

ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad. 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2017, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

                                

Samverkan 

FSG 2018-02-07 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska upprätta en organisation för sin interna kontroll. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. 

Inför upprättande av den nya planen görs en riskanalys. 

Uppföljningen omfattar följande områden: 

· Styrning och ledning 

· Personal 

· Ekonomi 

· Egen verksamhet 

Resultatet från uppföljningen rapporteras i Stratsys. 
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2 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Delegation Kontroll av aktualitet i delegationsordningen 

Kontinuerligt vid avläsning av författningar 

Analys 

Delegationsordningen har setts över och följande ändringar behöver göras: tillägg   inom den 
skolformsövergripande delegationen avseende personalärenden, avtal och övriga ärenden 
samt inom delegation till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 
avseende området kränkande behandling. Därutöver behöver titulatur ses över som en följd av 
ändringar i Borås Stad. 
 
Åtgärd  

Delegationsordningen har reviderats och ny har fastställts av nämnden i december 2017. 
Fortsatt under uppsikt, 
 
 
 

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

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete fungerar 

Uppföljning av arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i samband med kvalitetsbedömning skola. 

Analys 

Analys genomförs fortlöpande av verksamhetscheferna i gymnasieskolan. En kartläggning har 
genomförts under läsåret 2016/17. I kartläggningen framkommer att det inte finns några, för 
hela verksamheten, gemensamma behov. Det framkommer i kartläggningen att det finns 
verksamhetsspecifika behov kring vilka det kommer att genomföras insatser med, om behov 
finns, stöd från förvaltningen. Arbetet kommer att följas upp i skolornas kvalitetsbedömningar. 
 
Åtgärd 

Fortsatt under uppsikt. Skolorna kommer fr o m 2018 redovisa elevhälsoarbetet i 
kvalitetsbedömningen. 
 
 

Rutin för disciplinära 
åtgärder avseende elever 

Kontroll av avstängningsärenden Granskning av 

avstängningsärenden 

Analys  

Avstängningsärenden (elever) har granskats. 
 
 
Åtgärd  

Rektors omedelbara avstägning har föranlett att åtgärder vidtagits avseende rektors 
beskrivning av skälet till den omedelbara avstängningen. Fortsatt under uppsikt. 
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3 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Kompetensförsörjning Statistikuppföljning centralt av tillsättning av 
tjänster Genomgång 

Analys 

Avstämningar av antalet obehöriga lärare har genomförts under året. Efter avstämning i 
augusti såg bilden ut enligt följande: 
Totalt har förvaltningen ca 600 lärare. 
Gymnasieskolan – gällande gymnasielärare i allmänna ämnen/gymnasiegemensamma 

ämnen saknar 8 lärare behörighet och är därmed inte legitimerade lärare.Gällande yrkeslärare 
så finns idag inget legitimationskrav. Borås Stad har som policy att enbart tillsvidareanställa 
yrkeslärare med lärarutbildning. Relevanta yrkeskunskaper är ett krav för att få undervisa och 
sätta betyg och samtliga anställda yrkeslärare har relevanta yrkeskunskaper. 20 Yrkeslärare 
saknar lärarutbildning men har relevanta yrkeskunskaper. 
Gymnasiesärskolan – samtliga lärare är behöriga. Under 2018 införs legitimationskrav för 

särskollärare med krav på att man genomgått speciallärarutbildning med inriktning 
utvecklingsstörning. De medarbetare som ej har denna vidareutbildning genomgår nu 
utbildning för att uppnå behörighet. 
Vuxenutbildningen – samtliga lärare är behöriga. 

 
Analys 

Förvaltningen arbetar löpande med att öka attraktionskraften för yrket och för Borås Stad 
genom olika aktiviteter i enlighet med Kompetensförsörjningsplanen. På kort sikt kan 
lärartjänster tillsättas med personer som saknar lärarutbildning, På lång sikt så tillsätts 
tjänsterna med behörig personal genom att verksamheten uppmuntrar till att påbörja studier 
eller så omannonseras tjänsten. 
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4 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Upphandling Att inköp följer ramavtal Stickprov av vissa konton 

enligt upplagd Agresso Exceleratorfrågor 

Analys 

Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar. 
 
Åtgärd 

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 
 
 

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

RegitWise 

Analys 

Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar. 
 
Åtgärd 

Ingen åtgärd behövs utifrån kontrollen. Fortsatt under uppsikt. Förvaltningen kommer att 
genomföra utbildning i RegitWise som nu finns i ny version. 
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5 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Delegationsordning enligt 
KL 

Kontroll av delegationsbeslut Stickprov vid besök Analys 

Kontroll av delegationsbeslut har genomförts genom granskning av fattade beslut under 
månaderna januari, april, augusti och december. Beslut har fattats i enlighet med 
delegationsordningen. 
 
Åtgärd 

Ingen åtgärd krävs. Fortsatt under uppsikt. 
 

Kontroll av att beslut dokumenteras Stickprov vid 

besök 

Analys 

Kontroll av att beslut har dokumenterats har genomförts genom granskning av 
anmälningslistor. Avvikelse har noterats avseende en gymnasieskola. 
 
Åtgärd 

På berörd gymnasieskola kommer beslutsrutin att gås igenom 
 

Kontroll av att beslut följer gällande 
bestämmelser Stickprov vid besök 

Analys 

Kontroll har genomförts. Beslut följer gällande bestämmelser. 
 
Åtgärd 

Fortsatt under uppsikt. 
 

Kontroll av att beslut rapporteras till UN 

Genomgång 

Analys 

Kontroll genomförd att beslut rapporteras till nämnden. Samtliga anmälningslistor är 
redovisade till nämnden. 
 
Åtgärd 

Fortsatt följa att delegationsordning följs, att beslut dokumenteras, anmäls till nämnden samt 
rapporteras till nämnden. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Kontroll av att riktlinjer följs Genomgång Analys 

Samtliga verksamheter har genomfört Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inga avvikelser rapporterade. 
Alla verskamheter arbetar med rapportering av SAM i Stratsys. 
 
 
Åtgärd 

Fortsatt genomgång av hur arbetsskador och tillbud rapporteras i verksamheten. 
 
 

Kontroll av det systematiska brandskyddet på 
enheterna Genomgång 

Analys 

Samtliga verksamheter har genomfört Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inga avvikelser rapporterade. 
 
 
Åtgärd 

Fortfatt följa att alla verksamheter arbetar med rapportering av SAM i Stratsys. 
 
 

Krishantering Uppföljning för att förebygga allvarliga händelser 

Löpande avstämning i ledningsgrupp 

Analys 

Kontinuerlig lägesuppföljning i förvaltningens ledningsgrupp då säkerhetsläget avrapporteras.  
Avrapportering avser skalskydd, identifkation och anmälan av händelser.Arbetet har inletts att 
ta fram en säkerhetsplan för förvaltningen. Under arbetets gång har förvaltningen kontakt med 
enhetschefen för CKS. 
Åtgärd 

Åtgärder har vidtagits avseende förbättring och utveckling av skalskydd på skolorna och 
förbättrade rutiner kring identifikation. Anmälan av händelser på skolorna sker till förvaltningen 
och till CKS. Åtgärder vidtagits efter samråd med CKS. 
Arbetet med säkerhetsplanen fortgår. 
 
 
 
 

Lokaler Lokalresursplan Behovsinventering/uppföljning Analys 

I enlighet med Borås Stads lokalresursbehovsplaner görs årliga inventeringar av behov. Ökat 
lokalbehov som följd av okänt ökat elevantal eller andra omständigheter har inte inträffat. 
 
Åtgärd 

Fortsatt arbete med god framförhållning avseende kända förhållanden. Fortsatt kontinuerlig 
omvärldsbevakning. 
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1 Inledning 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska upprätta en organisation för sin interna kontroll. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. 

Inför upprättande av den nya planen görs en riskanalys. 

Uppföljningen omfattar följande områden: 

· Styrning och ledning 

· Personal 

· Ekonomi 

· Egen verksamhet 

Resultatet från uppföljningen rapporteras i Stratsys. 
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2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Delegation Risk att 
delegationsordningen ej följs 

Risk att fel person fattar 
myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Kompetens-
utveckling 

Risk att personalens 
kompetensutveckling inte är 
kopplad till skolans mål 

Kompetensutvecklingen ska vara 
kopplad till skolans mål 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  

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

Risk att elever i behov av 
särskilt stöd inte får särskilt 
stöd. 

Att elever i behov av särskilt stöd 
får adekvat stöd. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Rutin för 
disciplinära 
åtgärder 
avseende elever 

Risk för felaktigt förfarande 
vid avstängning avseende 
elever. 

Risk att beslut om avstängning 
fattas på felaktiga grunder 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  
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3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner 
betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas 
till personer som ej är anställda av 
Borås Stad, felaktiga belopp går 
ut till personal eller att staden 
bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det 
personalrättsliga området. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Sårbarhet i verksamheten Risk att funktioner i verksamheten 
inte har ersättare. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Kompetens-
försörjning 

Risk att inte kunna rekrytera 
rätt lärarkompetens i rätt 
omfattning. 

Risk att innehåll, omfattning och 
kvalitet på undervisningen 
sjunker. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Risk att inte kunna rekrytera 
rätt kompetens inom 
elevhälsan i rätt omfattning. 

Risk att det förebyggande 
elevhälsoarbetet inte kan 
genomföras. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  
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4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Leverantörs-
fakturor 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 

Risken är att Borås Stad betalar 
felaktiga belopp till tvivelaktiga 
leverantörer samt risk för 
förskingring när inte 
attestreglementet följs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att allt inte blir 
fakturerat 

Fakturering sker enligt 
debiteringsunderlag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Upphandling Risk att ramavtal inte följs Risk att ramavtal tillämpas 
felaktigt och att leverantör som ej 
är upphandlad korrekt används 
för inköp i verksamheten. Borås 
Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar 
ej uppfylls korrekt. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av 
kontanta medel 

Kontanta medel som inte 
redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens 
redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God 
ordning och säkra rutiner skall 
upprätthållas för att minimera 
risken. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Förskotts-
hantering 

Risk för att förskottsärenden 
inte är reglerade/avslutade 

Förskottsärenden skall vara 
reglerade i samband med 
årsbokslutet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Inventarier Risk för att registrering i 
RegitWise inte sker 

Registring och stöldmärkning skall 
ske i RegitWise 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Statsbidrag Risk att rättmätiga 
statsbidrag inte rekvireras 

Risk att ansökan inte görs. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  
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5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

Risk att rektor inte har 
möjlighet att vara 
pedagogisk ledare. 

Risk att rektor inte har 
förutsättningar att vara 
pedagogisk ledare eller ledare. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Arkivering Risk att arkivering inte 
fungerar 

Arkivering på enheterna ska ske 
enligt gällande bestämmelser. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

Diarieföring Risk att  diarieföring inte 
fungerar 

Diarieföring ska ske enligt 
gällande bestämmelser. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  

Delegations-
ordning enligt KL 

Risk att 
delegationsordningen inte 
följs 

Risk att fel person fattar beslut i 
ärenden denne inte har behörig 
delegation. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att beslut inte 
dokumenteras 

Beslut ska dokumenteras enligt 
gällande bestämmelser. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att beslut inte följer 
gällande bestämmelser 

Beslut ska följa gällande 
bestämmelser 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att beslut inte 
rapporteras till Gymnasie- 
och 
vuxenutbildningsnämnden 

Beslut ska rapporteras till GVUN 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Risk att riktlinjer inte följs Rutin/plan för kontroll ska finnas 
och kontroller genomföras enligt 
rutiner/anvisning 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att det systematiska 
brandskyddet inte fungerar 
på enheterna 

Enheterna ska ha systematiskt 
brandskydd 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  

Risk att plan för 
tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning inte 
upprättas 

Plan ska upprättas i budgeten och 
verkställas 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  

Risk för kränkande 
behandling avseende elever. 

Att planer mot diskriminering och 
kränkande behandling fungerar. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Risk för kränkande 
särbehandling avseende 
personal. 

Att rutin för att förebygga och 
hantera kränkande 
särbehandling  är känd i 
verksamheten. Enligt SAM-
kalendern. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Risk för upplevd hög 
arbetsbelastning. 

Upplevd hög arbetsbelastning 
över lång tid riskerar leda till 
ohälsa på arbetsplatsen. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

Risk för hot och våld 4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Lokaler Behov av lokaler som vid det 
ordinarie planarbetet inte kan 
förutses. 

Antal elever ökar/minskar och 
därmed ökar/minskar antalet 
utbildningsplatser. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Ja  
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6 Riskmatris 
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  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig 
risk för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 30 

 

30 

21 20 19 

18 17 16 

13 12 7 29 

28 25 

24 23 10 

8 6 5 

4 2 1 27 9 3 

26 

22 15 11 14 

26 4 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Leverantörs-
fakturor 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

2 Risk för att allt inte blir fakturerat 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 3 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontanthantering 4 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

5 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

6 Sårbarhet i verksamheten 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Delegation 7 Risk att delegationsordningen ej följs 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Förskotts-
hantering 

8 Risk för att förskottsärenden inte är 
reglerade/avslutade 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Inventarier 9 Risk för att registrering i RegitWise inte 
sker 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

10 Risk att rektor inte har möjlighet att vara 
pedagogisk ledare. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetensutveckl
ing 

11 Risk att personalens 
kompetensutveckling inte är kopplad till 
skolans mål 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

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

12 Risk att elever i behov av särskilt stöd 
inte får särskilt stöd. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Rutin för 
disciplinära 
åtgärder 
avseende elever 

13 Risk för felaktigt förfarande vid 
avstängning avseende elever. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Arkivering 14 Risk att arkivering inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Diarieföring 15 Risk att  diarieföring inte fungerar 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Delegations-
ordning enligt KL 

16 Risk att delegationsordningen inte följs 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

17 Risk att beslut inte dokumenteras 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

18 Risk att beslut inte följer gällande 
bestämmelser 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

19 Risk att beslut inte rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

20 Risk att riktlinjer inte följs 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

21 Risk att det systematiska brandskyddet 
inte fungerar på enheterna 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

22 Risk att plan för tillgänglighet, 
delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning inte 
upprättas 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

23 Risk för kränkande behandling 
avseende elever. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

24 Risk för kränkande särbehandling 
avseende personal. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

25 Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Statsbidrag 26 Risk att rättmätiga statsbidrag inte 
rekvireras 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Kompetens-
försörjning 

27 Risk att inte kunna rekrytera rätt 
lärarkompetens i rätt omfattning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

28 Risk att inte kunna rekrytera rätt 
kompetens inom elevhälsan i rätt 
omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

29 Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Lokaler 30 Behov av lokaler som vid det ordinarie 
planarbetet inte kan förutses. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  
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1 Inledning 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska årligen upprätta en organisation för sin interna kontroll. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. 

Inför upprättande av den nya planen görs en riskanalys. 

Kontrollplanen omfattar följande områden 

· Styrning och ledning 

· Personal 

· Ekonomi 

· Egen verksamhet 
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2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

Kontroll av aktualitet i delegationsordningen Kontinuerligt vid avläsning 
av författningar 

Varje år 

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

Risk att elever i 
behov av särskilt 
stöd inte får 
särskilt stöd. 

Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat 
stöd. 

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete 
fungerar 

Uppföljning av arbetet med 
elever i behov av särskilt 
stöd i samband med 
kvalitetsbedömning skola. 

Varje år 

Rutin för 
disciplinära 
åtgärder 
avseende 
elever 

Risk för felaktigt 
förfarande vid 
avstängning 
avseende elever. 

Risk att beslut om avstängning fattas på 
felaktiga grunder 

Kontroll av avstängningsärenden Granskning av 
avstängningsärenden 

Varje år 
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3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Kompetens-
försörjning 

Risk att inte kunna 
rekrytera rätt 
lärarkompetens i 
rätt omfattning. 

Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på 
undervisningen sjunker. 

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

Varje år 
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4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Upphandling Risk att ramavtal 
inte följs 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

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

Varje år 

Inventarier Risk för att 
registrering i 
RegitWise inte 
sker 

Registring och stöldmärkning skall ske i 
RegitWise 

Att registrering och stöldskyddsmärkning görs 
av berörda inventarier 

Fysisk kontroll via 
inventering i RegitWise 

Varje år 
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5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegations-
ordning enligt 
KL 

Risk att 
delegationsordning
en inte följs 

Risk att fel person fattar beslut i ärenden 
denne inte har behörig delegation. 

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

Varje år 

Risk att beslut inte 
dokumenteras 

Beslut ska dokumenteras enligt gällande 
bestämmelser. 

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

Varje år 

Risk att beslut inte 
följer gällande 
bestämmelser 

Beslut ska följa gällande bestämmelser Kontroll av att beslut följer gällande 
bestämmelser 

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

Varje år 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

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

Varje år 

Systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete 

Risk att riktlinjer 
inte följs 

Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller 
genomföras enligt rutiner/anvisning 

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

Varje år 

Risk att det 
systematiska 
brandskyddet inte 
fungerar på 
enheterna 

Enheterna ska ha systematiskt brandskydd Kontroll av det systematiska brandskyddet 
(SBA) på enheterna 

Genomgång av att 
verksamheterna genomfört 
årlig uppföljning av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet där SBA 
ingår. 

Varje år 

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig 
händelse i 
skolan/verksamhet
en 

Risk för hot och våld Uppföljning för att förebygga allvarliga 
händelser 

Löpande avstämning i 
ledningsgrupp 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Lokaler Behov av lokaler 
som vid det 
ordinarie 
planarbetet inte 
kan förutses. 

Antal elever ökar/minskar och därmed 
ökar/minskar antalet utbildningsplatser. 

Lokalresursplan Behovsinventering/ 

uppföljning 

Varje år 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari – 

december 2017 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

inkomna synpunkter januari – december 2017.        

Sammanfattning 

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

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

redovisas för respektive nämnd. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 

inkommit till nämnden under 2017 i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. 

En utskriftsversion av rapporten återfinns i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2017                                

Samverkan 

FSG 2018-02-07 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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synpunkter januari-december 

2017 
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1 Inledning 

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

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2017, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Syftet med synpunktshanteringen är att lättare kunna ta hand om synpunkter som inkommer från 
medborgarna och att kunna utvärdera och förbättra hanteringen av synpunkter. Synpunkterna är ett 
viktigt underlag för nämndens systematiska kvalitetsarbete. 

2 Antal inkomna synpunkter Januari – 

December 2017 

 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Gymnasieskola 5 Fem inkomna synpunkter varav en inom området 
värdegrund, en inom organisation och tre inom övrigt. 

Gymnasiesärskola 0  

Vuxenutbildning 0  

Förvaltningsledning/UBK 2 Två inkomna synpunkter inom området övrigt. 

Övrig  Synpunkten var adresserad till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen men saknade innehåll. 

   

Totalt för förvaltningen 7  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

 

Verksamhetsmått 
Beröm H2 

2017 
Fråga H2 

2017 
Förslag H2 

2017 
Klagomål 

H2 2017 
Utfall H2 

2017 

Bemötande 0 0 0 2 2 

Fysisk miljö 0 0 0 0 0 

Information 0 0 0 3 3 

Tjänster 0 0 1 1 2 

Totalt 0 0 1 6 7 

4 Ständiga förbättringar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har mottagit totalt sju (7) synpunkter under perioden 
januari-december 2017. Av de inkomna synpunkterna var ett förslag och sex klagomål. En åttonde 
inrapporterad synpunkt saknade innehåll. 

Förslaget gällde nytt program i gymnasieskolan. 

Av de sex klagomålen var två riktade till förvaltningsledningen/Utbildningskontoret.  En av dessa 
handlade om avvisande av otillbörlig person från en gymnasieskola i samband med Öppet hus och den 
andra om utsändning av gymnasieinformation i pappersformat. När det gäller de fyra klagomålen som 
ställts till gymnasieskolan handlade en om frånvaroregistrering, en om information om krav på 
läkarintyg i samband med frånvaro  och två om skrivningar på sociala medier. 

De inkomna synpunkterna har hanterats i vederbörlig ordning enligt synpunktsrutinen. Samtliga 
synpunktsärenden är avslutade. Synpunkterna har också analyserats för att se över rutiner och 
eventuella förändrings- eller förbättringsbehov. 

Under perioden har inga synpunkter inkommit rörande fysisk miljö. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2017 

7 0 7 
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6 Synpunktsrutinen 

 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Förslag till förändring av programstrukturen i 

gymnasieskolan 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om ny etablering på 

Viskastrandsgymnasiet av en inriktning inom Samhällsprogrammet, utöver de 

inriktningar som redan idag finns på Bäckängsgymnasiet.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att besluta om vilken inriktning av 

Samhällsprogrammet som ska etableras på Viskastrandsgymnasiet. 

Målsättningen är att utbildningen startar hösten 2019. 

      

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

 

Utbildningsnämndens beslut i februari 2014 

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över programstrukturen på gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan  i Borås. Översynen avser Borås Stads kommunala gymnasieskolor och 

gymnasiesärskolor. 

2014 gjordes en översyn av programstrukturen i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan i Borås. Syftet med utredningen var att den skulle ligga till 

grund för en framtida förändring i programstrukturen. Utgångspunkten för 

arbetet angav dåvarande Utbildningsnämnden vara följande:  

 

- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,  

- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,  

- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  

- höja kvaliteten på utbildningarna,  
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- bevara skolornas själ1.  

 

Av de fem syftena angav nämnden att ”rimlig fördelning mellan skolorna” 

skulle väga tyngst. De övriga syftena var likvärdiga utan inbördes rangordning.”  

 

Tidsperspektivet för översynen angavs vara från 2017 och framåt. 

 

Nuläge med förslag på ändring av programstrukturen  

Med utgångspunkt i den programöversyn som genomfördes 2014 (se bilaga) 

samt som ett led i att möta de, inom en snar framtid, ökande elevkullarna har en 

analys av den nuvarande programstrukturen och elevfördelningen mellan 

gymnasieskolorna genomförts.  

 

Förevarande förslag gäller ny etablering på Viskastrandsgymnasiet av en 

inriktning inom Samhällsprogrammet.  

 

Syftet med förändringen i programstrukturen är ytterst att: 

 Skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna. 

 Med utgångspunkt i framtida växande elevkullar skapa förutsättningar 
för fler elever att bli antagna på sitt förstahandsval.  

 Skapa förutsättningar för ett utökat kursutbud och högre kvalitet i 
utbildningen genom att öka möjligheterna till kollegialt lärande inom 
och mellan skolor.  

 

I dagsläget finns Samhällsprogrammet i sin helhet på Bäckängsgymnasiet. 

Programmet har ett högt söktryck vilket leder till konkurrens om 

utbildningsplatser och att elever därmed inte kommer in på sitt förstahandsval. 

För närvarande har Bäckängsgymnasiet inte möjlighet att utöka antalet 

utbildningsplatser. En ny etablering av en inriktning inom ramen för 

Samhällsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet skulle därför skapa 

förutsättningar för fler elever att bli antagna på sitt förstahandsval, utan att för 

den skull konkurrera med de befintliga inriktningarna som idag finns på 

Bäckängsgymnasiet.  

 

På Viskastrandsgymnasiet finns för närvarande ett högskoleförberedande 

program, Estetiska programmet inriktningen estetik och media, med ca. 20 

antagningsplatser per år. En ny etablering av ytterligare ett 

högskoleförberedande program skulle innebära att kursutbudet kan utökas 

vilket leder till ökad kvalitet i utbildningarna och högre resultat i förlängningen. 

Konsekvenser för yrkesutbildningarna blir på sikt positiva då variationer av 

kurser inom programfördjupningen kan utökas. Det totala antalet elever på 

högskoleförberedande program skapar organisatoriska möjligheter att erbjuda 

fler fördjupningskurser. 

 

                                                      
1 Skolans anda och traditioner. 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

I enlighet med tidigare nämndbeslut har en ombyggnation av 

Viskastrandsgymnasiet påbörjats i syfte att tillskapa lokaler anpassade till ett 

högskoleförberedande program. Etableringen av en inriktning av 

Samhällsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet påverkar inte förutsättningarna 

för en expansion av yrkesprogrammen. För närvarande sker utökningen av 

utbildningsplatser på Viskastrandsgymnasiet främst inom ramen för 

Lärlingsutbildningarna.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Översyn av programstrukturen i gymnasieskolan 

                                

Samverkan 

FSG 2018-02-07 

 

 

Helen Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT 
 
 

ÖVERSYN AV PROGRAMSTRUKTUREN  
I GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN  
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Förord 
 
Denna rapport har tillkommit utifrån det uppdrag Utbildningsförvaltningen fick av 
Utbildningsnämnden i januari 2014. Uppdraget var att se över programstrukturen i Borås Stads 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.  
 
I rapporten beskrivs arbetsgången vid översynen från den inledande inventeringen av möjligheter till de 
slutliga möjliga förslagen. Arbetet vid översynen har hela tiden utgått från de av nämnden angivna 
syftena: 

- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare. 
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna. 
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt. 
- höja kvaliteten på utbildningarna. 
- bevara skolornas själ.  

 
Rapporten är tänkt att utgöra underlag för diskussion i nämnden om den framtida programstrukturen i 
skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
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Förord 
 
Innehållsförteckning  
 
Sammandrag 
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2 Nuläge 
 
3 Genomförande 
3.1 Organisation av arbetet 
3.2 Metod 
 
4 Resultat 
4.1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar 
4.2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet 
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Sammandrag 
 
Denna rapport är framtagen för att, med utgångspunkt i nuvarande programstruktur i Borås Stads 
gymnasieskola och gymnasiesärskola, identifiera och lämna förslag på möjliga framtida förändringar. 
Utgångspunkten för arbetet har varit följande syften som Utbildningsnämnden har angivit:  
 
- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,  
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,  
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  
- höja kvaliteten på utbildningarna,  
- bevara skolornas själ1.  
 
Av de fem syftena har nämnden angivit att ”rimlig fördelning mellan skolorna” ska väga tyngst. De 
övriga syftena är likvärdiga utan inbördes rangordning.  
 
Vid översynen har möjligheter identifierats och förkastats, preliminära förslag har tagits fram och 
belysts och utmynnat i sex möjliga slutliga förslag. Utöver de slutliga möjliga förslagen tillfördes av 
politikerna två nya alternativ: en femte gymnasieskola och sammanhålla program. Dessa alternativ har 
granskats på samma sätt som de övriga och sammanförts till ett sjunde slutligt möjligt förslag. 
 
De slutliga möjliga förslagen är följande:   
1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar 
2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet 
3 Koncentrera Estetprogrammet på Bäckängsgymnasiet 
4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde 
5 Flytt av en stor inriktning/etablering på Viskastrandsgymnasiet 
6 Inkludering av introduktionsprogrammen 
7 En femte gymnasieskola 
 
Översynen visar att det primära syftet om rimlig fördelning av elever mellan skolorna ter sig möjlig att 
åstadkomma i olika omfattning genom att flytta och omfördela program och utbildningar mellan 
skolorna. De praktiska följderna kan vara gynnsamma men kan också medföra att eleverna inte väljer 
en utbildning om den inte finns på en särskild skola. De övriga syftena kan uppnås i olika grad med 
varierande positiva och negativa konsekvenser. 
 
Rapporten lämnas till Utbildningsnämnden som underlag för fortsatt diskussion kring framtida 
programstruktur i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, med beaktande av att nuvarande 
programstruktur i de båda skolformera fungerar väl och utmynnar i goda resultat. Innan slutligt beslut  
tas om något förslag behöver en fördjupad utredning göras för att kvalitetssäkra dragna slutsatser och 
för att genomföra fördjupade konsekvensbeskrivningar.  
 
Arbetsgruppens rekommendation är att, utifrån en i tiden satt prioritering, påbörja arbetet med att 
sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar och skapa en organisation för gymnasiesärskolan, att 
inkludera introduktionsprogrammen på övriga gymnasieskolor och att etablera en inriktning på 
samhällsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet. Arbetsgruppen anser att när dessa förslag är 
genomförda kan nya överväganden göras.  

 

                                                 
1 Skolans anda och traditioner. 
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1 Uppdraget 
 
Utbildningsnämndens beslut i februari 2014 
Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över programstrukturen på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  i Borås. 
Översynen avser Borås Stads kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. 

 
Översynen omfattar Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven 
Eriksonsgymnasiet, Tullengymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.  
 
Syfte 
Syfte med översynen är att 

- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare, 
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna, 
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  
- höja kvaliteten på utbildningarna och 
- bevara skolornas själ.  

 
Tidsperspektiv 
Tidsperspektivet för översynen är 2017 och framåt. 

 
Tidplan 
Tidplan för uppdraget är mellan februari och september 2014. 
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2 Nuläge 
 
Inom Utbildningsnämnden bedrivs idag gymnasieutbildningar på fem skolor och 
gymnasiesärskoleutbildningar på tre skolor. Gymnasieskolans nationella program finns på 
Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. 
Almåsgymnasiet har endast yrkesprogram och Bäckängsgymnasiet har endast högskoleförberedande 
program. Sven Eriksonsgymnasiet har företrädesvis högskoleförberedande program, men också ett 
yrkesprogram. Viskastrandsgymnasiet har företrädesvis yrkesprogam, men också ett 
högskoleförberedande program.  
 
Gymnasiesärskola finns på Bergslenagymnasiet (inkl Hulta Ängar) och som integrerad verksamhet på 
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet  
 
Introduktionsprogram finns på Tullengymnasiet och även inkluderat på Almåsgymnasiet, 
Bäckängsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.  
 
Lärlingsutbildning finns på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. 
 
Totalt går drygt 4 000 elever i gymnasieskolan och ca 100 elever i gymnasiesärskolan. 
Bäckängsgymnasiet är den största skolan med 1 287 elever, följt av Sven Eriksonsgymnasiet med 1 038 
elever, Almåsgymnasiet med 830 elever varav 26 i gymnasiesärskolan och Viskastrandsgymnasiet med 
784 elever varav 24 i gymnasiesärskolan. På Tullengymnasiet finns 205 elever. Bergslenagymnasiet har 
37 elever på nationella program i gymnasiesärskolan. 2 

Gymnasieskolorna når goda resultat. Läsåret 2012/13 hade Borås högre genomsnittlig betygspoäng, 
högre andel med grundläggande behörighet till högskola och högre andel med fullföljd utbildning inom 
fyra år än rikssnittet, enligt Skolverkets statistik.   
 
Vuxenutbildning har reguljär verksamhet på Almåsgymnasiet och även på Viskastrandsgymnasiet 
bedrivs utbildning för vuxna.  
 
Befolkningsprognosen3  i Borås för åren 2015-2020 visar att andelen 16-åringar kommer att öka något 
under femårsperioden. Denna prognos, tillsammans med faktum att andelen elever till fristående 
gymnasieskolor i Borås har minskat de senaste fyra åren och att inflödet av elever från andra kommuner 
till Borås Stads gymnasieskolor har varit stabilt under samma tidsperiod, talar för att elevantalet fortsatt 
kommer att vara drygt 4 000 på de kommunala gymnasieskolorna. 

 

                                                 
2 Lokal statistik läsåret 2013/14 
3 Källa: Borås Stad Samhällsplanering 
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3 Genomförande 
3.1 Organisation av arbetet 
Arbetsgruppen för översynen utgjordes av förvaltningens ledningsgrupp. Sekretariatet utgjordes av 
förvaltningschefen och tjänstemän på utbildningskontoret. Huvuddelen av arbetet har bedrivits i 
arbetsgruppen. Vid behov eller för särskilda frågor har särskilda arbetsgrupper tillskapats och använts. 
Representanter från samtliga politiska partier i Utbildningsnämnden har utgjort  
referensgrupp som arbetsgruppen mött kontinuerligt under översynen för rapportering och 
avstämning. 
 

3.2 Metod 
Utgångspunkten för översynen har varit att nuvarande verksamhet fungerar väl och når bra resultat. 
Det preliminära utgångsvärdet för skolstorlek sett till elevantal finns inom intervallen 900 - 1 200 elever. 
 
Arbetet med översynen inleddes med en inventering av möjligheter utifrån de angivna syftena.  
Tidigt i inventeringen konstaterades att yrkesprogrammen Hantverksprogrammet och Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet på Almåsgymnasiet och Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och 
energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet samt VVS- och 
fastighetsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet inte var att betrakta som möjligheter då dessa 
utbildningarna har och kräver speciallokaler och specialutrustning. En flyttning av programmen skulle 
innebära mycket stora kostnader och avfördes därför från det vidare arbetet. Att dela upp eller byta 
skolor för Teknikprogrammet (406 elever) och Naturvetenskapsprogrammet (354 elever) ansågs inte 
heller svara upp mot flera av syftena.  
 
Möjligheterna kom att handla om att inkludera, koncentrera, slå ihop, sammanhålla, sammanföra, samla 
samt flytta eller etablera utbildningar. Möjligheterna övervägdes utifrån syftena och utmynnade sedan i 
preliminära förslag. Möjligheter som inte svarade upp mot syftena avfördes i detta skede. De 
preliminära förslagen vägdes återigen mot syftena.  
 
Slutligen fanns totalt sju förslag som ansågs kunna svara upp mot syftena. Det fortsatta arbetet 
koncentrerades på dessa. För respektive förslag har cheferna i förvaltningen beskrivit konsekvenser av 
ett tänkt genomförande. De slutliga möjliga förslagen bedöms svara upp mot angivna syften i olika grad 
och vara möjliga att genomföra, i olika grad, i ett kortare eller längre tidsperspektiv. Alla förändringar 
medför konsekvenser bland annat avseende lokaler och ekonomi. 
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4 Resultat 
Resultatredovisningen utgör en sammanfattning av arbetet med översynen som utmynnat i sju slutliga 
möjliga förslag. Förslagen har värderats och beskrivs, utifrån hur väl de svarar upp mot syftena och 
med en överslagsmässigt redovisad konsekvensbeskrivning avseende lokalanpassning och ekonomi, 
under punkterna 4.1. till 4.7. 
 
Syfte med översynen 
- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare, 
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna, 
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  
- höja kvaliteten på utbildningarna och 
- bevara skolornas själ.  
 
Utgångspunkt och utgångsvärde 
Utgångspunkten för översynen har varit att nuvarande verksamhet fungerar väl och når bra resultat. 
Det preliminära utgångsvärdet för skolstorlek sett till elevantal finns inom intervallen 900 - 1 200 elever. 
 
Slutliga möjliga förslag: 
1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar 
2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet 
3 Koncentrera Estetprogrammet på Bäckängsgymnasiet 
4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde 
5 Flytt av en stor inriktning/etablering på Viskastrandsgymnasiet 
6 Inkludering av introduktionsprogrammen 
7 En femte gymnasieskola 
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4.1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar 
 
Gymnasiesärskolans nationella program finns idag på Almåsgymnasiet med 18 elever, på 
Bergslenagymnasiet med 38 elever och på Viskastrandsgymnasiet med 24 elever. Med minskat antal 
elever till gymnasiesärskolan, bland annat från andra kommuner, blir enheterna mycket små med därtill 
följande negativa konsekvenser. Därför föreslås att programmen från Viskastrandsgymnasiet 
sammanförs med programmen på Almåsgymnasiet. Även om respektive skolas totala elevantal påverkas 
i liten omfattning vid genomförande av förslaget, bidrar genomförandet till en rimlig fördelning av 
elever på nationella program i gymnasiesärskolan. 
 
Ur kvalitetssynpunkt skulle en sammanföring vara gynnsam genom att kompetens inom 
gymnasiesärskolan samlas. Detta gäller såväl den pedagogiska kompetensen som kompetensen inom 
elevhälsan. Den pedagogiska miljön skulle förbättras då eleverna blir fler vilket gynnar utbyte och ger 
ökade möjligheter till sociala relationer, också över programgränserna. Lärarresurserna skulle kunna 
effektiveras och optimeras och undervisningen i gymnasiesärskolan skulle handhas av lärare som har 
behörighet för särskolan. Sammanföringen öppnar upp för annan verksamhet i lokalerna som lämnas 
på Viskastrandsgymnasiet.  
 
Förslaget anses förstärka gymnasiesärskolans själ.  
 
Bergslenagymnasiet ska fortsatt vara kvar. Hela gymnasiesärskolan samlas till en organisation med en 
huvudansvarig rektor. Ett utkast till förslag på att sammanföra gymnasiesärskola finns. 
 

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 

Lokalanpassning 
Planering för ny organisation pågår innebärande att Programmet för fastighet, anläggning och 
byggnation (FAB)och Programmet för fordonsvård och godshantering (FG) flyttar från 
Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet. Lokalanpassning för flytten är inlagd som 
hyresgästanpassning under 2015. Det förutsätter att anpassningen av lokalerna kostnadsmässigt ligger 
inom 800´ kronor. Önskemål finns från pedagogerna dels om en tillbyggnad av en bygghall på ca 250 
kvm och med en takhöjd på 4 meter samt dels tillbyggnad av ett kallförråd på ca 100 kvm. Utöver detta 
krävs ombyggnader i Hus G av ventilationsanläggningen och flytt av väggar. Ombyggnationer kan 
starta omgående. 
 
För att få till stånd en inflyttning till ht-15 är det inte troligt att få alla önskemål om om- och 
tillbyggnationer genomförda om kostnaderna ska inrymmas i ramen 800´ kronor. Flytten bör diskuteras 
och förankras hos Lokalförsörjningsförvaltningen under ht-14 för att snabbt komma till stånd år 2015. 
Kostnadsmässigt blir det inga besparingar av lokalkostnader vid flytt av undervisningen ht-15 från 
Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet. I stället förväntas en viss ökning av lokalkostnaderna som 
en följd av lokalanpassningen vid Almåsgymnasiet och kanske även vid Viskastrandsgymnasiet. 
 
Ekonomiska konsekvenser: Flytten från Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet förutsätts rymmas 
inom ramen för gränsen på ca 800’ kronor för hyresgästanpassning för att bli klar till höstterminen 
2015. Projektet medför en hyreshöjning för Almåsgymnasiet efter två år. Kostnader för  
t ex flytt, möbler o d är inte redovisade 
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4.2 Koncentrera utbildningar inom design till Viskastrandsgymnasiet 
 
Designutbildningar finns idag på Bäckängsgymnasiet med den särskilda varianten Design, som är ett 
högskoleförberedande program och på Viskastrandsgymnasiet med Hantverksprogrammet Textil 
design som är ett yrkesprogram. Läsåret 2013/14 fanns 90 elever på Designprogrammet och 11 på 
Textil design. Koncentrationen till Viskastrandsgymnasiet skulle öka elevantalet på skolan, förutsatt att 
programmet kommer att attrahera samma elevantal. För Bäckängsgymnasiet skulle förslaget endast ge 
en mindre effekt, när det gäller att reducera elevantalet på skolan.  
 
Att ha båda designutbildningarna på Viskastrandsgymnasiet, en på yrkesprogram och en på 
högskoleförberedande program, skulle medföra en effektivisering av resurserna genom att undervisning 
skulle kunna bedrivas tillsammans, utbildningarna skulle kunna utvecklas till att omfatta även trä, 
metall, betong etc och beläggningsgraden på skolans lokaler skulle öka. Möjligheten till samarbete skulle 
förbättras såväl inom gymnasieskolan som med andra utbildningsanordnare och aktörer inom design, 
som Yrkeshögskolan, Textilhögskolan, Textilmuseet som finns i det geografiskt närliggande 
Simonsland. Detta skulle kunna bidra till en kvalitetshöjning av utbildningarna och påverka den 
pedagogiska miljön för elever och lärare i en positiv riktning. Ett högskoleförberedande program på en 
skola med främst yrkesprogram kan ge positiva kvalitetseffekter på en övergripande nivå, till exempel 
genom att språkval kan erbjudas på yrkesprogrammen. Inledningsvis kan Viskastrandsgymnasiet inte 
erbjuda samma språkutbud som Bäckängsgymnasiet, men under uppbyggnadsfasen kan lösningar sökas 
inom förvaltningen eller kommunen genom delade lärartjänster. Även utbudet av individuellt val kan 
initialt vara begränsat för de nya programmen.  
 
Båda skolornas själ påverkas sannolikt av flytten. För Viskastrandsgymnasiet kan förändringen vara 
positiv och förstärka skolans själ genom att man får ett liknande program som redan finns på skolan 
och fler elever. För Bäckängsgymnasiets del kan inverkan bli negativ eftersom Designprogrammet i 
grunden är ett estetprogram och enligt ett annat förslag kan hela estetprogrammet komma att 
koncentreras på Bäckängsgymnasiet.  
 

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 

Lokalanpassning 
Lokaler finns tillgängliga på Viskastrandsgymnasiet för anpassning till undervisningen. Närheten till 
designcentrum på Simonsland ses som en fördel. På Bäckängsgymnasiet friställs lokaler som kan 
anpassas till annan undervisning, vilket i sin tur möjliggör minskat behov av att hyra nuvarande externa 
lokaler.  
Det finns ännu ingen uppskattning på omfattningen av anpassningen av lokalerna på 
Viskastrandsgymnasiet. En preliminär bedömning tyder på att anpassningen ryms inom ramen för 
hyresgästanpassning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Minskat behov av externa lokaler ger en hyresbesparing i dagsläget på ca 425´ kronor. För 
lokalanpassningen på Viskastrandsgymnasiet beräknas de schablonmässiga kostnaderna till en 
engångsinvestering på 400´ kronor. 
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4.3 Koncentrera Estetiska programmet på Bäckängsgymnasiet 
Av Estetiska programmets fem inriktningar finns idag fyra på Bäckängsgymnasiet. Dessa är bild och 
form, dans, musik och teater. Inriktningen estetik och media är förlagd till Viskastrandsgymnasiet. 
Samtliga inriktningar på Estetiska programmet koncentreras enligt förslaget till Bäckängsgymnasiet. 
Flytten av estetik och mediainriktningen påverka elevantalet på de aktuella skolorna i liten omfattning, 
sett till elevstatistiken läsåret 2013/14 då totalt 38 elever fanns på inriktningen. Förslaget svarar inte 
mot syftet att skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna om det inte genomförs i 
kombination med andra förslag. 
 
Ur kvalitets- och resurseffektivetssynpunkt kan koncentrationen av hela det Estetiska programmet till 
Bäckängsgymnasiet vara positiv genom möjlighet till ökad samverkan, samarbete och samordning 
mellan de olika inriktningarna och även med andra utbildningar på skolan som t ex 
Samhällsvetenskapsprogrammet/journalistik. Sett till syftet bevara skolans själ bedöms koncentrationen 
av alla estetinriktningarna till Bäckängsgymnasiet kunna förstärka skolans själ. Om andra föreslagna 
förändringar genomförs samtidigt kan den positiva effekten avta. För Viskastrandsgymnasiet bedöms 
inte flytten ha någon större inverkan på skolans själ.  

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 

Lokalanpassning 
Fyra lokaler för teoriundervisning på Bäckängsgymnasiet kräver endast mindre anpassningar. Däremot 
behöver förutsättningarna att anpassa 8 salar till film- och ljudredigering utredas ytterligare. 
Specialsalarna har särskilda krav på bl.a. ljudisolering och utrustning som beräknas medföra en 
investering på 3-5 mkr varav lokalanpassningen utgör hälften av kostnaden. 
Lokalerna som lämnas medför inga kostnadsbesparingar. Anpassningen av lokalerna på 
Bäckängsgymnasiet är av sådan omfattning att den måste läggas in i lokalförsörjningsplanen och som 
därmed senare innebär viss ökning av hyran på Bäckängsgymnasiet. Någon tillbyggnad av lokaler eller 
behov av ytterligare externa lokaler är inte aktuellt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inköp av nya inventarier samt ombyggnadskostnader på Bäckängsgymnasiet beräknas till 4,0 mkr. 
Någon besparing som kompenserar för kostnaderna på Bäckängsgymnasiet bedöms inte vara möjlig. 
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4.4  Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde  
Idag finns lärlingsutbildning på Almåsgymnasiets samtliga program och på ett program på 
Viskastrandsgymnasiet, Fordons- och transportprogrammet. Elevantalet på lärlingsutbildningarna 
uppgick läsåret 2013/14 till totalt 74 elever, 54 på Almås- och 20 på Viskastrandsgymnasiet.  
Ledningsansvaret för lärlingsutbildningen har den rektor som har ansvaret för det program på vilken 
utbildningen erbjuds. Detta innebär att  totalt fyra rektorer på två skolor har ansvar för 
lärlingsutbildningen inom förvaltningen. Nuvarande uppdelning kan leda till bristande likvärdighet i 
utbildningarnas organisation. Förslaget är att all lärlingsutbildning ska finnas på en skola/ett 
rektorsområde och att en rektor ska vara ansvarig.  
 
Lärlingsutbildningen har relativt få sökande idag. En samlad lärlingsutbildning skulle på sikt kunna höja 
utbildningens anseende och även ge ökade förutsättningar att utveckla verksamheten. Samarbetet 
mellan lärargrupper skulle underlättas av en samlad lärlingsutbildning och lärarna som undervisar i 
utbildningen skulle vara väl insatta i lärlingsutbildningens särprägel. De skulle kunna tillämpa mer 
övergripande formativa undervisnings- och bedömningsformer för att ta vara på och validera 
kunskaper som eleverna förvärvar på praktikplatsen. Lärlingsutbildningen skulle med föreslagna 
förändringar kunna bli ett fullvärdigt alternativ till skolförlagd utbildning. De föreslagna förändringarna 
kräver att elevantalet på lärlingsutbildningen ökar till en volym på minst 100 elever.  
 
Att sammanföra lärlingsutbildningen till en skola/ett rektorsområde skulle i nuläget bidra marginellt till 
en jämnare elevfördelning på skolorna, men på sikt skulle effekten kunna bli mer påtaglig.  
 
En samlad lärlingsutbildning kan förstärka utbildningens själ.  
 
För närvarande görs bedömningen att lärlingskonceptet behöver utvecklas ytterligare, med 
utgångspunkt i de nationella programmen på de båda skolorna som har lärlingsutbildning, innan 
förslaget att utbildningen samlas inom ett rektorsområde på en skola beaktas.  

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 

Lokalanpassning 
Vt-14 genomgår 74 elever utbildningen fördelat på Almåsgymnasiet (54) och Viskastrandsgymnasiet 
(20). Antalet elevplatser föreslås öka till 100. Det har inte gjorts någon bedömning av behov av 
undervisningslokaler om all lärlingsutbildning samlas på nu föreslagna Almåsgymnasiet, men då cirka 
halva utbildningstiden är förlagd till externa praktikarbetsplatser torde förändringen ha liten betydelse 
på behovet av lokalanpassning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det finns inga påtagliga ekonomiska konsekvenser. 
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4.5 Flytt av en stor inriktning/Etablering på Viskastrandsgymnasiet 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet finns idag på Bäckängsgymnasiet som är den största av 
gymnasieskolorna med totalt över 1 300 elever. På Samhällsvetenskapsprogrammet fanns 488 elever 
läsåret 2013/14. Programmet har tre olika inriktningar, varav den största är beteendevetenskap, med 
270 elever på inriktningen föregående läsår. Förslaget är att flytta inriktningen/etablera en inriktning på 
Viskastrandsgymnasiet. Antal utbildningsplatser på samhällsprogrammet skulle kvarstå oförändrat men 
fördelas ungefär lika mellan de två skolorna. Förslaget bidrar till syftet om rimlig elevfördelning mellan 
skolorna, förutsatt att elever väljer program och inte skola. Sannolikt är att söktrycket till utbildningen 
på Viskastrandsgymnasiet kan minska initialt.  
 
Ett högskoleförberedande program på en skola med främst yrkesprogram kan ge positiva 
kvalitetseffekter på en övergripande nivå, till exempel genom att språkval kan erbjudas på 
yrkesprogrammen. Inledningsvis kan Viskastrandsgymnasiet inte erbjuda samma språkutbud som 
Bäckängsgymnasiet, men under uppbyggnadsfasen kan lösningar sökas inom förvaltningen eller 
kommunen genom delade lärartjänster. Även utbudet av individuellt val kan initialt vara begränsat för 
de nya programmen 
 
Flytt eller etablering av inriktningen skulle påverka båda avlämnande och mottagande skolas själ. 
Påverkan skulle troligen vara negativ på Bäckängsgymnasiet ur aspekten att 
Samhällsvetenskapsprogrammet delas upp och positiv för Viskastrandsgymnasiet som skulle få 
ytterligare ett högskoleförberedande program och fler elever. Viskastrandsgymnasiet har idag det 
högskoleförberedande Estetiska programmet med inriktning estetik och media.  
  

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 

Lokalanpassning 
Flytten/etableringen skulle eventuellt påverka ca 270 elever och ca 15 lärare samt troligen även 
ytterligare lärare som undervisar i programmet utan att vara direkt knutna till det. På 
Bäckängsgymnasiet frigörs såväl undervisningssalar som arbetsrum vilket i sin tur påverkar behovet av 
externt hyrda lokaler på Gustav Adolfsgatan 8. 
Vid flytt till Viskastrandsgymnasiet krävs mindre justering av teorisalar för att kunna inrymma större 
klasser. Behovet av anpassning av lokaler för nya arbetsplatser föreligger och inryms eventuellt inom 
ramen för hyresgästanpassning.. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Minskat behov av externa lokaler ger lägre hyreskostnader på ca 425´ kronor.  
Ombyggnader på Viskastrandsgymnasiet bör rymmas inom ramen för hyresgästanpassning vilket ger 
ökade hyreskostnader efter två år. Kostnader för nya arbetsplatser kan schablonmässigt beräknas till 
400´. 
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4.6 Introduktionsprogrammet inkluderas 
Inkludering av introduktionsprogrammen4 (IM) inleddes redan i samband med införandet av den nya 
gymnasieskolan GY11. Då förlades programinriktat individuellt val i sin helhet på Almåsgymnasiet och 
på Viskastrandsgymnasiet. I viss omfattning förlades även språkintroduktion, yrkesintroduktion och 
preparandutbildning på övriga gymnasieskolor. På Tullengymnasiet finns individuellt alternativ, 
språkintroduktion, yrkesintroduktion och preparandutbildning. Skolan hade totalt 205 elever läsåret 
2013/14. Förslaget är att alla delar av introduktionsprogrammet på Tullengymnasiet inkluderas på de 
fyra stora gymnasieskolorna. Språkintroduktion förläggs på Sven Eriksonsgymnasiet, på 
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet förläggs yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
preparandutbildning och språkintroduktion. Bäckängsgymnasiet behåller språkintroduktionen som 
skolan har sedan 2011.  Inkluderingen av IM-programmen bidrar till utjämning av elevantalet på 
skolorna, i enlighet med syftet.  
 
Kvalitetsaspekter som kompetens och erfarenhet, som idag finns samlat på Tullengymnasiet bland 
pedagogisk personal och elevhälsa, måste beaktas vid realiserandet av förslaget så att dessa tas till vara 
på bästa sätt. Den pedagogiska miljön påverkas positivt av en inkludering, liksom utbildningskvaliteten 
då utbudet för eleverna ökar genom möjligheten att läsa gymnasiekurser på nationella program.  
 
Genomförande av förslaget innebär att all verksamhet på Tullengymnasiet delas upp och förläggs till de 
övriga gymnasieskolorna med påverkan på respektive skolas själ. (Tullengymnasiets hyreskontrakt för 
hälften av skolans undervisningslokaler går ut i december 2017. ) 

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 

Lokalanpassning 
Förslaget utgår från en uppdelning av Tullengymnasiets utbildningar till Sven Eriksonsgymnasiet 
(språkintroduktion/mottagande), Viskastrandsgymnasiet (utbildning ett arbetslag), Almåsgymnasiet 
(utbildning ett arbetslag) och Bäckängsgymnasiet (språkintroduktion).  
Undervisningslokaler torde inte behöva anpassas nämnvärt eller utökas vid någon av de föreslagna 
skolorna. Däremot saknas lokaler för fler arbetsplatser.  10 lärare är för närvarande verksamma inom 
varje arbetslag. Därtill behöver organisationen för skolorna ses över för övriga yrkesgrupper – kurator, 
skolsköterska, specialpedagog, studievägledare och inom administration. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Besparing vid avflyttning från Tullengymnasiet blir ca 2,4 mkr i lägre hyreskostnader. Anpassning av 
arbetsplatser beräknas totalt till ca 1,0 mkr för samtliga berörda skolor. Eventuell hyreshöjning är 
avhängigt finansieringen av anpassningarna. 
 

                                                 
4 De fem introduktionsprogrammen är individuellt alternativ, preparandutbildning, programinriktat individuellt val, 
språkintroduktion och yrkesintroduktion. 
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4.7 En femte gymnasieskola 
Efter att de preliminära förslagen fastlagts tillfördes två nya förslag, en femte skola och sammanföra 
program. På möjlighetsstadiet fanns en diskussion om att sammanföra stora program som 
Naturvetenskapsprogrammet med Teknikprogrammet eller klustra program som 
Naturvetenskapsprogrammet med Vård- och Omsorgsprogrammet eller Samhällsvetenskaps-
programmet inriktning Beteendevetenskap med Vård- och omsorgsprogrammet. Att sammanföra eller 
klustra skulle innebära betydande, kostsamma förändringar och omflyttningar mellan skolorna och 
därför avskrevs dessa som en möjlighet och utgick från det vidare arbetet. De senare tillförda två  nya 
förslagen slogs ihop till ett förslag som benämns en femte gymnasieskola. Förslaget ersätter eller 
kompletterar de övriga förslagen. En femte gymnasieskola skulle kunna kunna bidra till syftet att skapa 
en rimlig fördelning mellan skolorna. Utbildningar som skulle kunna sammanförs till en femte 
gymnasieskola kan vara t ex inom estet- och designklustret eventuellt med hantverksprogram (”den 
kreativa skolan”), lärlingsutbildningar och nya, nischade utbildningar som idag inte finns i de 
kommunala gymnasieskolorna.  
 
Avstämning mot de övriga syftena visar att förslaget teoretiskt skulle kunna svara upp mot flera av 
dessa, men också medföra stora ekonomiska konsekvenser. Förslaget kräver en särskild, fördjupad 
utredning.  

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi 

Lokalanpassning 
Tankegångarna omfattar etablering av ytterligare en gymnasieskola för 700-800 elever. Utan att 
specificera omfattning av program och specialsalar mm går det inte att uppskatta påverkan av 
hyressättning. Befintliga skolor har små förutsättningar att fylla lokalerna med annan verksamhet om 
program flyttas från dessa skolor till en ny skola. Därmed syns inga besparingar i lägre hyreskostnader 
vid dessa skolor för att täcka ökade hyreskostnader vid en ny skola. Det bedöms på kort sikt inte finnas  
behov av ytterligare en skola utifrån brist på lokaler i befintliga skolor.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nybyggnation av en skola torde uppgå till närmare 100 mkr. Inhyrning i en befintlig byggnad kan efter 
anpassning ge en hyra på ca 9 mkr. 
Färre elever på övriga kommunala skolor torde innebära besparing på ca 650´ kronor (Villan på Sven 
Eriksonsgymnasiet och externa hyresobjekt på Bäckängsgymnasiet). 
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4.8 Värdering och slutsatser 
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av Utbildningsnämnden genomfört en översyn av 
programstrukturen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan. Syftet med översynen var att  
 

- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,  
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,  
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,  
- höja kvaliteten på utbildningarna och  
- bevara skolornas själ.  

 
Det tyngst vägande syftet har varit ”skapa en rimlig fördelning mellan skolorna”. De övriga syftena är 
likvärdiga utan inbördes rangordning.  
 
Översynen inleddes med en inventering av möjligheter, varur preliminära förslag utarbetades och av 
dessa fastställdes de slutliga möjliga förslagen. Under arbetet tillkom ytterligare två förslag från 
politikerna. Dessa sammanfördes till ett förslag. De slutliga möjliga förslagen är: 
De slutliga möjliga förslagen är följande:   
 
1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar 
2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet 
3 Koncentrera Estetprogrammet på Bäckängsgymnasiet 
4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde 
5 Flytt av en stor inriktning/etablering på Viskastrandsgymnasiet 
6 Inkludering av introduktionsprogrammen 
7 En femte gymnasieskola 
 

Värdering av slutliga möjliga förslag mot angivna syften 

Syfte: Skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna 

Utbildningsnämnden har angett att det tyngst vägande syftet vid översynen ska vara skapa en rimlig 
fördelning av elever mellan skolorna. Det kan konstateras att samtliga förslag uppfyller detta syfte i olika 
omfattning, ensamt eller i kombination med andra förslag. Förslag kan i olika grad påverka eller 
begränsa handlingsfriheten för andra förslag. 
 
Sammanföringen av gymnasiesärskoleutbildningar från Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet 
påverkar totala elevantalet på respektive skola i liten grad, men leder till en rimlig fördelning av elever 
på gymnasiesärskolans nationella program på Almåsgymnasiet och Bergslenagymnasiet. Hela 
gymnasiesärskolan sammanförs till en organisation.  
 
Liten effekt uppnås om endast de förslag genomförs som berör program eller inriktningar som har 
relativt få elever som t ex att koncentrera estetprogrammen på Bäckängsgymnasiet eller att samla 
designutbildningar på Viskastrandsgymnasiet. Enligt föregående läsårs elevstatistik handlar det om 38 
respektive 90 elever.  Dessa förslag riskerar att ta ut varandra om eleverna väljer skola och inte 
program. 
 
Lärlingsförslaget, att samla utbildningarna på en skola, skulle beröra ett fåtal elever i nuläget. 
Viskastrandsgymnasiet hade 20 och Almåsgymnasiet 54 lärlingar läsåret 2013/14. För närvarande görs 
bedömningen att lärlingsutbildningen fortsatt ska finnas på båda skolorna. 
 
Flytten av en stor inriktning från Bäckängsgymnasiet för etablering på Viskastrandsgymnasiet är det 
enskilt mest utjämnande förslaget sett till elevantal. Läsåret 2013/14 gick 270 elever på 
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning beteendevetenskap på Bäckängsgymnasiet, som totalt hade 
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drygt 1 300 elever. Även om inriktningen blir kvar på Bäckängsgymnasiet och man i stället etablerar en 
annan inriktning på Viskastrandsgymnasiet skulle detta kunna gynna båda skolornas elevantal. 
Utbildningsplatserna på samhällsprogrammet skulle kvarstå, ca 500, men fördelas mellan två skolor. 
Det preliminära utgångsvärdet på skolstorlek, 900 – 1 200 elever per skola, skulle kunna uppnås. 
 
Att inkludera introduktionsprogrammens 205 elever från Tullengymnasiet på de fyra övriga 
gymnasieskolorna bidrar till utjämning i enlighet med syftet. Vid fördelningen behöver detta beaktas 
liksom andra förändringar som planeras samtidigt på de aktuella skolorna.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att för att åstadkomma en reell utjämning mellan skolorna krävs att flera 
förslag genomförs samtidigt eller att det är de förslag som omfattar flest elever som genomförs. Viktigt 
är att beakta att nuvarande elevantal endast är ett riktmärke att utgå ifrån. När elever väljer till 
gymnasiet kan den avgörande faktorn vara skolan, inte programmet eller inriktningen. Antagnings-
organisationen behöver ses över utifrån föreslagna förändringar.  
 

Syfte: Skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare och höja kvaliteten på 
utbildningarna  

Syftena den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare och höja kvaliteten på utbildningarna framstår som 
möjliga att uppnå i de olika förslagen, initialt i olika omfattning. Att sammanföra all 
gymnasiesärskoleutbildning till en organisation bidrar till att kompetensen inom utbildningsformen 
samlas och därmed ökar möjligheten att utveckla den pedagogiska miljön, utbildningskvaliteten och 
utbildningens anseende. Lärlingsutbildningen, som finns på Almås- och Viskastrandsgymnasiet, är för 
närvarande i en uppbyggnads- och utvecklingsfas och arbete pågår att utveckla såväl utbildningskvalitet 
som organisation. På sikt kan en samlad lärlingsutbildning i ett rektorsområde på en skola vara en bättre 
lösning.  
 
Att kunna samverka med andra liknande utbildningar som i förslagen koncentrera design till 
Viskastrandsgymnasiet respektive Estetiska programmet till Bäckängsgymnasiet är kvalitetshöjande för 
utbildningarna och för den pedagogiska miljön.  När en skola som främst har yrkesprogram får 
högskoleförberedande program, som i förslagen koncentrera design samt flytta/etablera ett 
program/inriktning på Viskastrandsgymnasiet påverkas hela skolans kvalitet genom t ex att kursutbudet 
inom språk och IV-val breddas och görs tillgängligt för fler. Under den initiala fasen kan kvaliteten 
dock riskera att försvagas innan utbudet är fullt utbyggt, men lösningar kan finnas inom förvaltningen 
eller kommunen med delade lärartjänster. Utbildningskvaliteten på introduktionsprogrammen gynnas 
vid en inkludering genom att får möjlighet att läsa kurser på nationella program.  

Syfte: Använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt 

Redovisade överslagsmässiga konsekvenser (lokalanpassningar och ekonomi) för de olika förslagen 
visar att syftet använda resurserna på ett effektivt och optimalt  kan åstadkommas, i olika omfattning. 
Förslagen innebär såväl minskade kostnader för t ex hyror 5som ökade kostnader för ombyggnation 
eller anpassning av lokaler samt investeringskostnader för ny utrustning, möbler etc. En fördjupad 
konsekvensbeskrivning avseende ekonomi, arbetsmiljö och kompetensförsörjning  behöver 
genomföras för varje enskilt förslag som det fattas beslut om.  

Syfte: Bevara skolornas själ 

Syftet att bevara skolornas själ uppnås i de olika förslagen i olika grad och omfattning. Skolans själ kan 
förstås som skolans anda och traditioner.  
 
Förslaget sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar anses leda till att utbildningens själ förstärks. En 
samlad lärlingsutbildning kan antas på samma sätt bidra till att utbildningssjälen förstärks.  
 

                                                 
5 Samtliga hyreskostnader som anges är för 2014. 
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Koncentrationen av program och utbildningar, estet till Bäckängsgymnasiet och design till 
Viskastrandsgymnasiet, kommer att ha inverkan på respektive skolas själ. Att själen bevaras eller till och 
med förstärks talar koncentrationen av liknande utbildningar för. En försvagning av själen kan vara en 
följd av att utbildningar flyttas från ett sammanhang där samverkan har skett över programgränserna 
som t ex när det gäller design.  
 
Vid en flytt eller etablering av en inriktning från Bäckängsgymnasiet till Viskastrandsgymnasiet påverkas 
sannolikt respektive skolas själ, i positiv och negativ riktning.  
 
När introduktionsprogrammen inkluderas på övriga gymnasieskolor avvecklas Tullengymnasiet, vilket 
innebär att de olika utbildningarna delas upp på övriga gymnasieskolor med därtill påföljande 
konsekvenser på skolornas själ.   
 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det primära syftet om rimlig fördelning mellan skolorna ter sig 
möjlig att åstadkomma i olika omfattning genom att sammanföra och omfördela program och 
utbildningar mellan skolorna. De praktiska följderna kan vara gynnsamma men kan också medföra att 
eleverna inte väljer en utbildning om den inte finns på en särskild skola. De övriga syftena kan uppnås i 
olika grad med varierande positiva och negativa konsekvenser.  
 
Rapporten lämnas till Utbildningsnämnden som underlag för fortsatt diskussion kring framtida 
programstruktur i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, med beaktande av att nuvarande 
programstruktur i de båda skolformera fungerar väl och utmynnar i goda resultat. Innan slutligt beslut  
tas om något förslag behöver en fördjupad utredning göras för att kvalitetssäkra dragna slutsatser och 
för att genomföra fördjupade konsekvensbeskrivningar.  
 
Arbetsgruppens rekommendation är att, utifrån en i tiden satt prioritering, påbörja arbetet med att 
sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar och skapa en organisation för gymnasiesärskolan, att 
inkludera introduktionsprogrammen på övriga gymnasieskolor och att etablera en inriktning på 
samhällsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet. Arbetsgruppen anser att när dessa förslag är 
genomförda kan nya överväganden göras.  
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Val av kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Anders Alftberg (SD) att vara 

nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet tillsammans med 

Anita Spjuth (V) och Rasmus Kivinen (M).        

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 

kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. 

Då Jovan Vuckovic (SD) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny 

kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet.               

Samverkan 

FSG 2018-02-07 

Beslutet expedieras till 

1. Almåsgymnasiet 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 
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Eva Lindström 
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Datum 

2018-02-20 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00011 612 
 

  

 

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Anders Alftberg (SD) att vara 

nämndens representant (ordinarie) i programrådet för Fordons- och 

transportprogrammet Transport/Logistik, samt att vara nämndens representant 

(ersättare) i programrådet för Hotell- och turismprogrammet.        

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 

representanter till programråden. Då Jovan Vuckovic (SD) begärt entledigande 

från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

behöver nämnden utse en ny representant (ordinarie) i programrådet för 

Fordons- och transportprogrammet Transport/Logistik samt en ny 

representant (ersättare) i programrådet för Hotell- och turismprogrammet.               

Samverkan 

FSG 2018-02-07 

Beslutet expedieras till 

1. Viskastrandsgymnasiet 

2. Almåsgymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-02-20 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00001 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2018-01-20—2018-02-09 till handlingarna.        

Sammanfattning 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-01-20—2018-02-09.                

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-02-12 

 
Sammanträde: 2018-02-20 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2018-02-02 9595 
 

Inkommen Skolverket Statsbidrag för utbildning 
som kombineras med 
traineejobb samt för 
tidsbegränsat anställda inom 
vården för 2018 

Caroline Jansson 2018-00052 

2018-02-02 9594 
 

Inkommen Skolverket Statsbidrag för regional 
yrkesinriktad 
vuxenutbildning - 
Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 
2018 

Caroline Jansson 2018-00051 

2018-02-02 9593 
 

Inkommen Skolverket Statsbidrag för regional 
yrkesinriktad 
vuxenutbildning - 
Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI 
för 2018 

Caroline Jansson 2018-00050 

2018-01-31 9540 
 

Inkommen Förvaltningsrätten i 
Jönköping 

Dom från Förvaltningsrätten 
i Jönköping gällande 
överklagat beslut om 
inackorderingstillägg 

Sirpa Heikkilä 2017-00168 



 
Datum 

2018-02-12 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2018-01-29 9535 
 

Inkommen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 
2018-01-18 § 4 Avsägelse av 
förtroendeuppdrag, 
entlediganden och 
fyllnadsval 

Eva Lindström 2018-00047 

2018-01-23 9505 
 

Inkommen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut - 
Ombyggnation av 
Viskastrandsgymnasiet 

Jörgen Erlandsson 2015-00153 

2018-01-23 9502 
 

Inkommen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut  § 
5 Instruktion för 
kommunchef  
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utbildning@boras.se 
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Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-02-20 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 20 februari 2018.        

Sammanfattning 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 16-19.               

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 
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