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Budgetuppföljning / Prognos per juli 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 

juli 2019.       

Sammanfattning 

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat. I det ingår godkänt användande 

av bufferten på 6,7 mnkr och godkänt användande av ackumulerat resultat på 

10 mnkr. 

               

Ärendet i sin helhet 

Ekonomisk redovisning per juli 

 2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall jan-
aktuell månad 

Avvikelse Prognos- 

avvikelse 

Central administration 8 829 18 643 10 768 9 771 997 3 241 

Politisk verksamhet 540 1 209 688 659 29 0 

Gymnasieskola 229 854 382 338 222 421 244 558 -22 137 -21 000 

Vuxenutbildning 47 285 79 088 46 135 46 118 17 0 

Gymnasiesärskola 20 763 36 654 22 196 20 904 1 292 1 000 

Naturskola 31 474 277 24 253 0 

Insatser enligt LSS 1 159 1 755 1 108 598 510 0 

Buffert 0 6 759 0 0 0 6 759 

Verksamhetens nettokostnader 308 461 526 920 303 593 322 632 -19 039 -10 000 

Kommunbidrag 300 373 526 920 303 593 303 593   

Resultat jfr med kommunbidrag -8 088 0 0 -19 039  -10 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat      10 000 

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -8 088   -19 039  0 
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Verksamhetsmått per juli 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jun 2019 Utfall Jul 2019 

Totalt antal elever i Borås skolor. 2 930 4 493 4 297 3 003 

- Varav Antal Asylsökande 103  122 91 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 361 613 580 572 

Antal elever från andra kommuner. 738 1 134 1 024 699 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jun 2019 Utfall Jul 2019 

Totalt antal elever i Borås skolor 81 113 88 79 

Antal elever från andra kommuner 32 38 32 27 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 7 9 5 5 

 

Kommentarer 

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat. I det ingår godkänt användande 

av bufferten på 6,7 mnkr och godkänt användande av ackumulerat resultat på 

10 mnkr. 

Utfallet av köpta platser på gymnasiet och gymnasiesärskola är högre än 

budgeterat och utfallet av intäkten är lägre än budgeterat. Prognosen på helår 

pekar på en avvikelse för köpta - sålda platser på minus 12 mnkr. 

Utfallet av skolskjutskostnaderna är högre än budgeterat, prognosen pekar på 

en avvikelse på minus 4 mnkr för helåret. 

Omställningen på Björkängsgymnasiet får inte full effekt i år, prognosen visar 

en avvikelse på minus 8 mnkr för helåret. 

Gällande retroaktiva friskoleersättningar finns det avsatt 1 mnkr för ett 

pågående ärende. Beräkningen är att retroaktiva ersättningen hamnar på 2,5 

mnkr, vilket ger en budgetavvikelse på 1,5 mnkr. 

Risker i prognosen 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 

köpta - sålda platser för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Stor osäkerhet gällande flyktingersättningen för att finansiera 

språkintroduktionen för gymnasiet, då dessa ansökningar görs terminsvis i 

efterhand och dessutom har Migrationsverket lång handläggningstid på vissa 

ärenden. 

Samverkan 

FSG 2019-08-21 
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Godkännande av vidtagen åtgärd - Budget 2020:1 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd, budget 
2020:1.     

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för Budget 
2020:1 som godkänts vid presidiemötet 2019-08-12. 1:e vice ordföranden deltog 
inte i beslutet. 

Budget 2020:1 som utgår från nämndens mål och uppdrag, preliminär 
ekonomisk ramtilldelning och en omvärldsanalys. Förvaltningen har presenterat 
fyra prioriterade utvecklingsområden för nämnden och det fortsatta 
utvecklingsarbetet med dessa ligger också till grund för budgeten, förutsatt att 
de inte är kostnadsdrivande. 

Förvaltningens bedömning är att det finns ett behov av en ramhöjning, utöver 
den preliminära ramtilldelningen, på 19 mnkr. Det finns även en kostnad för 
skolskjuts om cirka 6 mnkr, som måste hanteras. 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
2. Nulägesanalys till budget                                

Samverkan 

FSG 2019-08-21 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 



 
 

 

 

Budget 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1  Inledning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetdag fokuserade på framtida möjligheter och 
utmaningar samt de planeringsförutsättningar som gäller för Budget 2020 och kommande år. Nämnden 
fick också ta ställning till förvaltningens föreslagna rekommendationer (återfinns sist i detta avsnitt), 
vilka den ställde sig bakom. Det poängterades att utgångspunkten skall vara att de inte är 
kostnadsdrivande. Flera andra viktiga inspel till de föreslagna rekommendationerna och åtgärderna 
framkom under dagen, vilka bildar ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med de prioriterade 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Dagen innehöll vidare politiska diskussioner gällande programstrukturen på gymnasieskolorna, särskilt 
gällande Kyllareds framtid. Sammanfattningsvis kan nämnas att de politiska diskussionerna gällande 
Kyllared pekade på att det inte kommer att vara aktuellt att flytta nationella program dit. Med den 
politiska viljeinriktningen och med utgångspunkt i att jobba för en långsiktigt hållbar verksamhet för 
eleverna på introduktionsprogrammen, där inkludering och hög måluppfyllelse är uttalade effektmål, 
tillsammans med övriga praktiska påverkansfaktorer, avser nämnden att inte använda Kyllared för dessa 
elever, utan de får istället gå på de andra gymnasieskolorna i kommunen. 

Efter förmiddagens input och med de politiska diskussionerna som utgångspunkt arbetade nämnden 
under eftermiddagen med riskanalys, vilket bildade ett viktigt underlag för Budget 2020 och planen för 
intern kontroll. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en grundverksamhet av hög kvalitet. De elever som 
genomför hela sin utbildning har mycket goda resultat i ett nationellt perspektiv. Några av de 
utmaningar som förvaltningen ser är att det finns 400 ungdomar i gymnasieåldern som varken arbetar 
eller studerar, utan hör till det Kommunala aktivitetsansvaret. Med den ökade ambitionen att fler elever 
ska genomföra en gymnasieutbildning blir det en utmaning att bibehålla nuvarande goda resultat. En 
annan utmaning är att en stor andel elever inte blir erbjudna plats enligt sitt förstahandsval. En 
konsekvens blir att dessa elever i högre grad avbryter sina studier. Ytterligare en utmaning är 
befolkningsutvecklingen. Förvaltningen bedömer att behovet av utbildningsplatser i Borås Stads 
kommunala gymnasieskolor kommer att öka med minst 1000 elever fram till år 2025. En strategi för att 
hantera dessa utmaningar är att genomföra nedanstående åtgärder, vilka har sin utgångspunkt i de fyra 
prioriterade gemensamma utvecklingsområdena, vilka är: 

Framtidens lärande 

 Utveckla kommunikationen med näringsliv, högskola och samhälle i syfte att stärka bilden av 
skolan. 

 Utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning/ karriärvägledning. 

 Ta fram en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. 

 I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till bildningsstaden 2.0. 

Främja integration 

 I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur. 

 Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola. 

Kompetensförsörjning 

 Genomföra aktiviteter i syfte att attrahera och rekrytera rätt kompetens till förvaltningen. 

Ökad måluppfyllelse 

 I samverkan med grundskoleförvaltningen ska en gemensam plan för att främja skolnärvaro, 
förebygga frånvaro och skolavbrott tas fram. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer prioritera följande i budget 2020: 
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 Samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i syfte att stärka det 
förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade utvecklingsområdena 
och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet. 

 Säkerställa att förvaltningen genomför åtgärderna inom de gemensamma utvecklingsområdena. 

 Prioritera ner ambitionen att erbjuda alla program och inriktningar i syfte att frigöra resurser för 
att kunna bygga ut de program där det finns ett högt söktryck. 

 Tillämpa Tillitsbaserad styrning, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att 
skapa ett handlingsutrymme för förvaltning/profession. 

2  Omvärldsanalys 

Den demografiska utvecklingen pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför 
kommande utmaningar.  Det kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god 
ekonomisk hushållning och en verksamhet i ekonomisk balans. Under utmanande tider blir det även än 
viktigare med budgetprocessen och en noggrann, systematisk budgetuppföljning. 

Vissa delar av verksamheten är statsbidragsfinansierad, framförallt inom språkintroduktionen för 
nyanlända samt inom Vuxenutbildningen. Dessa riktade bidrag bör hanteras som osäkra intäkter, de 
kan tillkomma med kort varsel och de kan dras undan med kort varsel, vilket vi sett de senaste åren. 
Detta pekar på vikten av noggrann ekonomisk uppföljning av dessa medel och att den verksamhet som 
görs med denna finansiering hanteras på ett sådant sätt att den snabbt kan anpassas efter förändrade 
förutsättningar. 

Befolkningsprognosen visar att elevunderlaget kommer öka, vilket innebär att förutom en översyn av 
programstrukturen måste skolan dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever till år 2025. 

I och med att organisationen för det individuella programmet delas upp på fyra gymnasieskolor är den 
överkapacitet som fanns här sedan tidigare fullt intecknad. Detta gör att nämnden måste starta 
projekteringen för en ny gymnasieskola redan under 2020, tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden. 

I denna projektering är det viktigt att de förutsättningar som lyfts fram i förvaltningens gemensamma 
utvecklingsområden blir styrande för hur skolan och programstrukturen ska utformas. Ytterligare en 
viktig förutsättning att beakta i projekteringen är att det finns program som under en längre tidsperiod 
inte fyllt utbildningsplatserna, samtidigt som det finns andra program där meritvärdena skjutit i höjden 
som en följd av hård konkurrens om platserna. En konsekvens av detta är att elever med låga 
meritvärden, som gjort sig behöriga till ett nationellt program, inte kommer in på något av de val de 
önskat. Det blir en ekonomisk utmaning att öka organisationen på de program som har högt söktryck, 
samtidigt som förvaltningen ska driva utbildningar med få elever. 

Gemensamma utvecklingsområden 
 
Ett viktigt underlag i budgetarbetet är de fyra gemensamma utvecklingsområdena. Dessa har genom 
analys på enhetsnivå och förvaltningsnivå arbetats fram med utgångspunkt i resultat, behov av 
förbättringar och omvärldsfaktorer. På resultatdialogen i mars presenterades dessa för nämnden och på 
budgetdagen den 11 juni fick nämnden ytterligare en presentation tillsammans med föreslagna åtgärder. 
Nedan följer en beskrivning av dessa gemensamma utvecklingsområden och vilka ligger till grund för 
förvaltningens fortsatta förbättringsarbete mot ökad måluppfyllelse, såväl kunskapsmässigt som socialt. 
Dessa är också en viktig del i stadens arbete med social hållbarhet. 

Framtidens lärande - Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen 
och kunskapskraven. Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling 
och lärande, ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. I dagens samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som 
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krävs i ett kommande yrkesliv. 

För att lyckas med skolans uppdrag behöver vi förstå hur morgondagens arbets- och 
utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som leder till framgång och behöver belysas, 
vad säger ledande forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss? 

I arbetet med Framtidens lärande har några områden lyfts fram som särskilt viktiga att prioritera och 
utveckla vidare: 

 Skolan i samhället 

 Framtidens arbetsmarknad 

 Organisationskultur 

 Digitalisering 

Främja integration - Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar inkludering i Borås 
stads gymnasieskolor, i syfte att skapa en stark organisation som ger alla elever likvärdiga 
förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans 
demokratiska uppdrag. 

Utifrån det statistiska underlaget framträder en tydlig bild av att Borås Stads gymnasieskolor har 
skillnader i socioekonomisk bakgrund och en tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en 
tydlig uppdelning med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Denna organisatoriska 
uppdelning skapar i sig en sortering av elever som motverkar inkluderingens alla fördelar. Allt för 
homogent sammansatta elevgrupperingar motverkar den socialt hållbara samhällsutvecklingen. 
Forskning säger att skolan är byggd på demokratiska principer, därför är det skolans uppgift att skapa 
en god miljö för den mångfald som barn och unga representerar. 

Kompetensförsörjning - Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat 
personalarbetet under året och kommer att göra så även långsiktigt. Med den strategiska 
kompetensförsörjningen menar förvaltningen, en gemensam process för att fortlöpande säkerställa rätt 
kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov/kvalitet. För att hålla ihop detta 
arbete och uppnå önskade effekter av beslutade kompetensförsörjningsåtgärder är det viktigt att det 
finns ett enhetligt och systematiskt arbetssätt med en tydlig ansvarsfördelning. 

ARUBA-modellen. (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla). Mot bakgrund av 
åldersstruktur bedömer förvaltningen i ett inledande skede att det främsta fokuset bör vara på att 
utveckla och behålla. Dock behöver även strategier för att attrahera och rekrytera också stärkas för att 
säkerställa att förvaltningen har rätt kompetens för rätt ändamål. Analys om läget i förvaltningen och 
planerade åtgärder samlas i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Nuvarande plan är beslutad för 
perioden 2017 - 2019. Det gemensamma utvecklingsarbetet i förvaltningen ska mynna ut i en reviderad 
kompetensförsörjningsplan för perioden 2020 - 2023. 

Personalomsättningen (extern rörlighet inklusive pensionsavgångar) i förvaltningen var åtta procent 
under 2018. Förvaltningens bedömning är att det är en rimlig nivå, vilket kan peka på att förvaltningen 
är en attraktiv arbetsgivare som har förmågan att behålla sin personal. 

Ökad måluppfyllelse - Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat, både vad gäller 
kunskaper och värdegrund, har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års 
tid. Inom fyra av fem områden i SKL:s "Öppna jämförelser" ligger Borås Stads gymnasieskolor bland 
de bästa 25 procenten av landets kommuner. 

Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer 
mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och 
högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga 
kurser. 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande 
utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande 
förbättringsområden: 
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 Träffsäkerheten i analysarbetet 

 Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 

 Främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

 Digitala lärmiljöer 

Förvaltningen vill utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan i syfte att öka 
elevernas skolnärvaro så att måluppfyllelsen därigenom ökar. 

Förvaltningen vill också skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
genom att förebygga skolavbrott och skapa uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en 
gymnasieutbildning eller får annan sysselsättning. KAA innebär att kommunen löpande ska hålla sig 
informerad om hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från 
gymnasiet håller sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda 
åtgärder, i Borås finns det ca 400 individer registrerade. I den analys som genomförts av GVUF 
framkommer att ungdomarna i KAA har en varierad, ofta komplex, problematik som pågått längre tid. 

För att öka måluppfyllelsen krävs att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna 
utvecklas. I nuläget ser elevhälsoarbetet på respektive skola olika ut och man har kommit olika långt 
med sina utvecklingsprocesser av elevhälsoarbetet. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med 
eleverna på en skola innebär att alla professioner arbetar med eleverna och har ett salutogent 
förhållningssätt, dvs. arbetet börjar i klassrummet tillsammans med eleverna. Skolorna har kommit olika 
långt i sitt arbete men några gemensamma utvecklingsområden har dock identifierats. 

Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp inom Socialt Hållbart Borås tagit fram ett stort antal 
förslag till åtgärder. Det arbetet har resulterat i en överenskommelse mellan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen om att upprätta en gemensam plan för att 
främja närvaro och förebygga frånvaro och avbrott. 

Digitalisering 

Skolans digitalisering är en angelägenhet för hela samhället. Därför är lärarnas kompetens inom 
området avgörande. Lärare ska dels behärska tekniken men också ha förmåga att kritiskt granska 
teknikens påverkan på undervisningen. Det är också viktigt med en ändamålsenlig digital infrastruktur. 

I ett allt mer digitaliserat samhälle där kraven på digital kompetens ökar är det viktigt att eleverna får 
möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens och sin förståelse för hur det digitala påverkar individ- 
och samhällsutveckling. 

Alla elever ska ha tillgång till rätt digitala verktyg utifrån deras individuella behov och förutsättningar. 
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 
teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. 

Pågående utredningar som kommer att påverka nämndens verksamhet 

Utredning nytt betygsystem- Regeringen har tillsatt en betygsutredning som ska föreslå hur 
ämnesbetyg kan utformas för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över 
hur betygen skulle kunna ge en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när 
kunskaperna är ojämna. Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan 
synliggöras och dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg. Utredningen ska redovisa sina förslag 
senaste den 30 november 2019. 

Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och 
gymnasieskola - Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning 
inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
(särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet 
med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, 
effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av 
hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom 
gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 2020. 
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel elever som känner sig 
trygga i gymnasieskolan, %. 

95,2 100  100 100 

Andel elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen. 

93 93 93 95 95 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan rapporteras inte i T1 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever värderar skolans pedagogiska och  
sociala klimat inom fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, inflytande och 
delaktighet samt rektor. Skolklimatundersökningen har en fyrgradig svarsskala. Inom området 
värdegrund finns frågan "Jag känner mig trygg".  
 
Utfallet på 2019 års Skolklimatundersökning är 95 %, vilket är över målvärdet och ett mycket gott 
resultat. Resultaten analyseras och arbetet med att nå ännu högre i elevernas värdering av det 
pedagogiska och sociala klimatet med en god och trygg lärandemiljö kommer att bedrivas i enlighet 
med utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utgångspunkten är analys av 
Skolklimatundersökningen kopplat till målen i utvecklingsplanen. Särskild uppmärksamhet kommer att 
riktas mot att följa upp hur elever med funktionsnedsättning upplever sin skolsituation. Vidare kommer 
förvaltningen fortsatt att arbeta med att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet i 
syfte att förebygga ohälsa, skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen samt skapa goda 
förutsättningar för elevernas delaktighet och inflytande. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Så nås målet för indikatorn 

Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och anställningsbarhet. Utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen och fortsatta studier. Båda 
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examina kallas gymnasieexamen.   
 
För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett nationellt program utfärdas ett 
studiebevis i stället för ett examensbevis.  
 
Utfallet efter läsåret 2017/18 var 93 %. Målsättningen är att ytterligare höja andelen elever som avslutar 
sin gymnasieutbildning med en examen. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med 
utgångspunkt i utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. På förvaltningsnivå är arbetet 
inriktat på att identifiera, beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till 
utvecklingsområdena (Det goda lärandet/Systematisk kvalitetsarbete/Värdegrund) och som är av vikt 
för att öka elevernas måluppfyllelse. 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 rättssäker bedömning.  
På förvaltningsnivå visar uppföljningar av andel elever med examen att de insatser som skolorna 
genomfört har gett resultatförbättringar. Exempelvis ökade andelen elever med en gymnasieexamen på 
Sven Eriksonsgymnasiet med 11 % från 83 % 2017 till 94 % 2018.  
 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

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

76,5 77   80 

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

82 87  90 95 

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

100 100  100 100 

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

63 65  70 75 

Utfall redovisas inte för T1 2019. Indikatorn Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser är inte ett 
budgetmått. 

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

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg, E, i alla kurser efter avslutad 
utbildning.  
 
Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat 
för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma utvecklingsbehoven för fortsatt utveckling av 
utbildningens omfattning och innehåll. 
Ett övergripande arbete, i form av kvalitetsdialog, har inletts för att ta fram en förbättrad modell för 
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uppföljning och analys av resultaten, både kunskaps- och värdegrundsrelaterade. Det yttersta syftet med 
arbetet är att höja den genomsnittliga betygspoängen. 

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

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens mål är att alla elever på introduktionsprogrammen går efter ett års studier vidare till 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Indikatorn avser gymnasieskolans 
introduktionsprogram preparandutbildning, individuellt alternativ, språkintroduktion och 
yrkesintroduktion.  
 
Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat 
för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder, bedöma egna utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och 
förbättring av utbildningarna.  
Introduktionsprogrammet språkintroduktion bedrivs sedan läsåret 2016/17 på samtliga gymnasieskolor 
för att minska steget mellan introduktionsprogrammet och de nationella programmen. Det ger också 
elever bättre förutsättningar att kombinera studier i grundskoleämnen med gymnasiekurser. I de 
uppföljningar som genomförts framkommer att elever på språkintroduktion i liten utsträckning gör sig 
behöriga till ett nationellt program. Under 2019 genomförs därför förändringar i utbildningsutbudet för 
dessa elever i syfte att öka genomströmningshastigheten och göra eleverna antagnings – och/eller 
anställningsbara efter avslutade studier. 

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

samtliga ämnen. 

Så nås målet för indikatorn 

Indikatorn avser gymnasiesärskolans nationella program på Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet och 
på Viskastrandsgymnasiet.  
 
Gymnasiesärskolan arbetar fortsatt med att kontinuerligt följa upp och analysera sina resultat för att 
säkra den goda kvalitet som finns i verksamheten. Det sker exempelvis genom uppföljning av 
utvecklingsbehov som finns i verksamheten som syftar till att stärka personalens kompetens att möta 
elevernas behov. 

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

Så nås målet för indikatorn 

Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Planen är verktyget för att planera 
elevens utbildning och ska innehålla uppgifter om elevens mål och omfattning av studierna. Det är 
elevens hemkommun som har det yttersta ansvaret för att en studieplan tas fram för varje elev.  
  
På organisationsnivå har ett antal åtgärder vidtagit för att förbättra flexibiliteten i studierna. En 
organisation för att bedriva större delen av kursutbudet under hela året är genomförd vilket medför fler 
tillfällen att påbörja en utbildning eller kurs under året. Den nya organisationen har utvärderats och 
justeringar genomförs utifrån de behov som identifierats. Flera insatser genomförs också för att ge 
elever förbättrade möjligheter att kombinera kurser i SFI och Svenska som andraspråk med andra 
kurser. På pedagogisk nivå bedrivs utvecklingsarbete som syftar till att stärka personalens kompetens att 
möta elevernas behov. 
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3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

42,9 20  20 30 

Rapporteras inte i T1 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Borås Stad saknar system för att få fram tillförlitlig data för inköp av närproducerade livsmedel enligt 
definitionen. Målvärdet är därför godtyckligt satt och utvecklingen kommer följas upp när vi har 
tillförlitliga underlag.  Utfallet för 2018 är en osäker uppgift. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

48,3 50 42,7 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2019 kommer inte att uppnås på grund av kostnadsökningar i och med 
upphandlingsavtalet. Med detta som grund kommer målvärdet för 2020 inte att sättas på högre nivå. 
 
För att nå målet för 2020 har en samordnare med uppdrag att samverka med koncerninköp utsetts. 
Samordnaren kommer att verka för att de upphandlingar som görs, skall innehålla en ökad andel 
ekologiska produkter till förmånliga priser. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

4,7 4 4,8 4,5 4 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

16 20 14,7 20 20 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

 40  40 50 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag mäts fr o m budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
Förvaltningen har under många år haft en sjukfrånvaro runt 4%. Under perioden 2015-2016  noterades 
en marginell ökning, 2017 stabiliserades nivån för att sedan öka igen under 2018 och 2019. 
Målsättningen över tid är att sjukfrånvaron håller en nivå som brukar beskrivas som normal 
sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%.  
Under 2020 kommer förvaltningen fortsatt inrikta sig 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 behöver genomföras 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden 
stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 
Under 2019 har Borås Stad startat upp en stödfunktion "Organisationshälsa" som har till syfte att 
arbeta för ökad hälsa i organisationen och tidigt fånga upp ohälsa i verksamheten och stödja med 
förslag på åtgärder och förebyggande insatser. Förvaltningen har påbörjat ett samarbete för att minska 
ohälsa inom organisation för kost-lokalvård och vaktmästeri. Under 2018-2019 har omorganisationer 
genomförts i delar av verksamheten. På berörda enheter har sjuktalen ökat under perioden. 
Förvaltningen arbetar för att den nya organisationen ska skapa förutsättningar för ökad hälsa. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
Vissa delar av verksamheten arbetar med anpassningar genom att genomföra organisationsförändringar, 
under omställningsperioden kan behovet av timavlönad personal öka. 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. 
 
Utifrån beslut om "en väg in i Borås Stad" för timavlönad personal är förvaltningen från 2017 ansluten 
till Bemanningsenhet för timavlönad personal inom kost, lokalvård och vaktmästeri och sedan hösten 
2018 för pedagogisk personal. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
Indikatorn är ny från 2019. Nämnden uppmuntrar anställda att ta del av Borås Stads 
friskvårdsförmåner. Information om förmånerna sker på APT enligt rutin för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 286 857 268 677 280 714 266 814 

Kostnader -817 628 -788 838 -817 634 -805 176 

Buffert  -6 759  -5 438 

Nettokostnader -530 771 -526 920 -536 920 -543 800 

Kommunbidrag 509 350 526 920 526 920 543 800 

Resultat -21 421 0 -10 000 0 

Ackumulerat resultat 19 434 19 434 9 434 9 434 

     

Nettoinvesteringar     

Enligt beslut i KF får nämnden nyttja 10 mnkr av ackumulerat resultat. 

4.2 Nämndens uppgift 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Verksamhetsbeskrivning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar för skolformerna gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska 
för invandrare), särskild utbildning för vuxna samt utbildning inom yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för att driva elevhem enligt LSS 
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innehar det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16 
– 19 år och ska i samverkan med andra kommunala aktörer utöva ansvaret. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 

 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom 
nämndens ansvarsområde, 

 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande 
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föreskrifter. 

Under verksamhetsåret 2019 initierades fyra prioriterade utvecklingsområden: Framtidens lärande, 
Främja integration, Kompetensförsörjning och Måluppfyllelse. Arbetet med dessa utvecklingsområden 
kommer prägla verksamhetsutvecklingen under kommande år. 

Ett annat prioriterat område är samarbetet och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i 
syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade 
utvecklingsområdena, det kommunala aktivitetsansvaret och stadens gemensamma arbete med social 
hållbarhet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 

Administrativa och övriga gemensamma funktioner 

Syfte 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska ge stöd till de olika enheterna samt svara för 
ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisningar gentemot kommunledning. 

Verksamhetsbeskrivning 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utövar den politiska ledningen för de utbildningar 
som ingår i ansvarsområdet. För ärendeberedning, strategisk planering och den operativa 
ledningen svarar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Gymnasieantagningen handlägger antagningen till åk 1 i gymnasieskolan på uppdrag av åtta kommuner 
i Boråsregionen (inkl Borås) och samtliga fristående gymnasieskolor i Borås. 

Gymnasieskolan 

Syfte 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, för personlig utveckling 
och för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Verksamhetsbeskrivning 

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. I linje med förordningen GY11 erbjuds 17 nationella program samt fem 
inriktningar inom introduktionsprogrammet inom gymnasieskolan, som är fördelad på följande skolor: 

 Almåsgymnasiet 

 Bäckängsgymnasiet 

 Sven Eriksongymnasiet 

 Viskastrandsgymnasiet. 

Gymnasiesärskolan 

Syfte 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge 
en god grund för yrkesverksamhet, för fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 

Verksamhetsbeskrivning 

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. I linje med Gysär13 anordnas åtta nationella program och individuella 
program, fördelade på följande skolor: 

 Bergslenagymnasiet 

 Hulta Ängar (endat individuella programmet) 

 Almåsgymnasiet 
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 Viskastrandsgymnasiet 

Utöver detta finns LSS-verksamhet i form av korttidstillsyn, som är en fritidsverksamhet för elever i 
gymnasiesärskolan. Denna verksamhet bedrivs på Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymasiet 
och i form av ett elevhem. 

Vuxenutbildning 

Syfte 

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt livslånga 
lärande. 

Verksamhetsbeskrivning 

Vuxenutbildningen ska 

 förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället samt 
möjliggöra fortsatta studier. 

 fördjupa och utveckla deras kunskaper som grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 
samt för deltagande i samhällslivet. 

 även vara en tillväxtfaktor för arbetsmarknaden i kommunen. 

 vidmakthålla en fortsatt hög kvalitativ nivå genom ett professionellt arbetssätt och välutbildad 
personal. Vuxenutbildningen ska fortsätta att anpassa sitt utbud och val av studieformer efter 
individens och arbetsmarknadens efterfrågan. 

Annan verksamhet - Naturskolan 

Syfte 

Genom en tidigare omorganisation placerades verksamheten i nämndens ansvarsområde. Ingen av 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter nyttjar Naturskolan. Tidigare hörde 
Biologiska museet till verksamheten, men är under avveckling och samlingarna ska omhändertas (bland 
annat av Naturhistoriska museet i Göteborg och Navet Science Center i Borås) 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Omvärldsfaktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) spår i sin ekonomirapport under våren 2019 att den starka 
svenska konjunkturen mattas av och går mot sitt slut. Landets BNP-tillväxt bedöms falla från 2,4 
procent 2018 till 1,4 procent under 2019 och 2020. Skatteunderlagstillväxten kommer också att mattas 
av, från att ha legat på 3,8 % tillväxt under 2018 förväntas den hamna på mer beskedliga 3,2 % under 
2019 och falla ytterligare något under 2020. 

SKL visar samtidigt att det demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner. 
Välfärden har stora utmaningar att hantera på grund av en åldrande befolkning och ökning av barn- 
och ungdomskullarna. 

Detta pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför kommande utmaningar.  Det 
kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god ekonomisk hushållning och en 
verksamhet i ekonomisk balans. Under utmanande tider blir det även än viktigare med budgetprocessen 
och en noggrann, systematisk budgetuppföljning. 

Vissa delar av verksamheten är statsbidragsfinansierad, framförallt inom språkintroduktionen för 
nyanlända och inom Vuxenutbildningen. Dessa riktade bidrag bör hanteras som osäkra intäkter, de kan 
tillkomma med kort varsel och de kan dras undan med kort varsel, vilket vi sett de senaste åren. Detta 
pekar på vikten av noggrann ekonomisk uppföljning av dessa medel och att den verksamhet som görs 
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med denna finansiering hanteras på ett sådant sätt att den snabbt kan anpassas efter förändrade 
förutsättningar. 

Budgetram för 2020 

Den ingående budgetramen från 2019 är 526,9 mnkr. 

Indexjusteringen är 2,7 % för personalkostnader och 1,8 % för övriga kostnader. Detta höjer 
budgetutrymmet för samtliga enheter med 12,7 mnkr. 

Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gruppen 16 – 18 åringar är för budgetåret en 
ökning på 2,37 % (2,45 %). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras med 75 % av 
denna förväntade förändring, vilket höjer ramen med 6,8 mnkr. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige gäller effektiviseringskrav även i år på 0,5 %, vilket sänker 
budgetramen med 2,7 mnkr. Denna effektivisering på sammanlagt 1% för budgetåren 2019 och 2020 
hanteras genom anpassningar i alla verksamheter. 

Budgetram för 2020 blir med ovan beskrivna förändringar 543,8 mnkr. 

Budgetdisponeringar 2020 

Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram, motsvarande 5,4 mnkr, avsättas till i en 
central buffert för oförutsedda händelser. 

Uppräkningen för löne- och kostnadsökningar tillfaller samtliga verksamheter och volymjusteringen för 
befolkningsunderlaget tillfaller gymnasieskolan. 

Förväntade löneökningar kommer i budget 2020 beräknas med 2,8 % för samtliga personalkategorier 
från och med april 2020 (månadslön räknas upp med 2,8% * 9/12 = 2,1%) och personalomkostnads-
pålägget beräknas till 40,80 % (39,80%). Ökningen av personalomkostnaden ger en kalkylerad 
kostnadsökning på ca 4 mnkr, som inte är finansierad av ram, utan måste hanteras genom 
effektiviseringar i verksamheten. 

Ekonomiska planeringsförutsättningar 

I budget 2012 beslutades att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall erbjuda alla 
gymnasieprogram och inriktningar, utom naturbruk. Detta medför att både fasta resurser som 
lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal, läggs på att driva vissa utbildningar med 
förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade programmen är denna trend särskilt tydlig. 

Preliminära antagningsuppgifter inför start av läsåret 2019/2020, pekar på att det kommer uppstå en kö 
på drygt 110 ungdomar till samhälls-, ekonomi-, och teknikprogrammet. Däremot kommer det finnas 
omkring 150 lediga platser till flera olika program, framförallt de yrkesinriktade. 

Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Ett intensifierat arbete med ökad 
ambitionsnivå kommer medföra resursbehov, när de individer som ingår i ansvaret kommer till skolan. 

Flyktingersättningen minskar kraftigt, vilket medför att de elever som finansierats av dessa bidrag nu 
ska finansieras av ram. Detta påverkar språkintroduktionen på gymnasiet och sfi inom 
Vuxenutbildningen. 

Anhöriginvandringen som fortsätter efter flyktingvågen innebär att kategorin “övriga invandrare” 
kommer att öka. Sfi för dessa finansieras av den kommunala ramen, utan externfinansiering. 

Det har kommit signaler från Skolverket gällande att yrkesutbildningen inom Vuxenutbildningen 
kommer bli rättighetslagstiftad.  Vi har också fått signaler om att Arbetsförmedlingen kommer kunna 
anvisa personer att läsa kurser inom Vuxenutbildningen. Den lågkonjunktur som SKL prognostiserar 
kommer medföra ett ökat tryck på Vuxenutbildningen. Sammantaget visar detta att trycket på 
Vuxenutbildningen kommer att öka. 

Nämnden beslutade i juni att inte starta någon utbildning på Kyllaredsskolan, utan eleverna på de 
individuella programmen skall fördelas på de andra gymnasieskolorna i samband med skolstart augusti 
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2019. I samband med detta kommer personalen följa eleverna, när det gäller hyreskostnaden är det för 
närvarande oklart hur den skall hanteras. 

Västtrafik har hittills fakturerat skolbusskorten med halvårsvis fördröjning, men uppger att de till läsåret 
2020-2021 kommer ändra sitt system för skolbusskort och det medför en ny faktureringsperiodicitet. 
Månadsfakturering kommer införas, samtidigt som fakturorna avseende hösten 2019 kommer under 
början av år 2020. Detta ger en engångseffekt på cirka 6 mnkr. 

Behov av medel utöver ram 

Många av de elever som inte antas till sitt förstahandsval i Borås Stads gymnasieskolor kommer att välja 
en fristående skola vilket påverkar kostnaderna i budgeten för köpta - sålda platser. Vi ser en försiktig 
trend att eleverna som söker sig till Borås från grannkommunerna minskar något i antal, vilket påverkar 
intäkten i denna budget. Prognosen för 2019 visar på ett utfall på 12 mnkr över budget här och nivån 
för år 2020 bedöms vara lika. Om motsvarande belopp skall hanteras genom besparingsåtgärder på 
gymnasieskolorna kommer detta få stora konsekvenser för undervisningen. 

Skolskjutskostnaden har skjutit i höjden i och med beslutet att alla elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan får busskort under terminerna. Prognosen för 2019 visar ett utfall på 4 mnkr över 
budget och nivån för år 2020 bedöms vara lika. 

Ett framgångsrikt arbete med KAA kommer innebära en ökning av elever till gymnasieskolan. Dessa 
elever kommer kräva ytterligare resurser.  Ett positivt scenario som innebär att 30 av dessa individer 
börjar i gymnasieskolan skulle kräva resurser på 3 mnkr under 2020, baserat på en genomsnittlig 
programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett framgångsrikt arbete här kräva en nivåhöjning av 
ramen göras med 3 mnkr per år under en tioårsperiod. 

Sammantaget visar ovanstående följande behov för budgetåret 2020, utöver budgeterad ram: 

 Köpta - sålda platser, ökat behov på 12 mnkr. 

 Skolskjuts, ökat behov på 4 mnkr. 

 Elever som nu är i KAA-registret startar skolan, ökat behov på 3 mnkr. 

Ovanstående innebär en total ökning av ram för 2020 med 19 mnkr. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Inom området Jämställdhet har förvaltningen identifierat tre utvecklingsområden: 

· Följa könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad analys 
och framtagande av konkreta mål. 

· Följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en 
fördjupad analys och framtagande av konkreta mål. 

· Initiera revidering av handboken “Förtryck i hederns namn”. 

Alla utbildningar inom gymnasiet och vuxenutbildningen är öppna för alla elever och resurserna 
fördelas likvärdigt.  Förvaltningen håller på att se över rådande resursfördelningsmodell och kommer 
att presentera förslag till ny sådan. Den nya modellen kommer inte att ta hänsyn till kön då det finns 
med som en underliggande parameter i riksprislistan som används i resursfördelningen. 

4.4 Verksamhet 2020 
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Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Central administration     

Intäkt 974 485 485 485 

Kostnad -15 020 -19 128 -15 887 -17 485 

Nettokostnad -14 046 -18 643 -15 402 -17 000 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -843 -1 209 -1 209 -1 200 

Nettokostnad -843 -1 209 -1 209 -1 200 

Gymnasieskola     

Intäkt 180 510 162 063 166 924 160 724 

Kostnad -579 444 -544 401 -570 262 -567 586 

Nettokostnad -398 934 -382 338 -403 338 -406 862 

Vuxenutbildning     

Intäkt 90 857 94 329 100 085 92 385 

Kostnad -169 829 -173 417 -179 173 -168 985 

Nettokostnad -78 972 -79 088 -79 088 -76 600 

Gymnasiesärskola     

Intäkt 12 083 9 986 10 490 10 490 

Kostnad -47 591 -46 640 -46 144 -44 890 

Nettokostnad -35 508 -36 654 -35 654 -34 400 

Naturskola     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -403 -474 -474 -500 

Nettokostnad -403 -474 -474 -500 

Insatser enligt LSS     

Intäkt 2 433 1 814 2 730 2 730 

Kostnad -4 498 -3 569 -4 485 -4 530 

Nettokostnad -2 065 -1 755 -1 755 -1 800 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -6 759 0 -5 438 

Nettokostnad 0 -6 759 0 -5 438 

Totalt     

Intäkt 286 857 268 677 280 714 266 814 

Kostnad -817 628 -795 597 -817 634 -810 614 

Nettokostnad -530 771 -526 920 -536 920 -543 800 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Central administration, politisk verksamhet och buffert 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen för den 
del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt utbildning inom yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innehar det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16 
– 20 år enligt 29 kap 9 § i Skollagen (2010:800). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 

 särskilt beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger 
inom nämndens ansvarsområde 

 tillsammans med olika intressenter och med beaktande av elevernas önskemål tillskapa ett för 
kommunen väl anpassat utbildningsutbud samt, 

 tillse att utbildningen inom ansvarsområdet genomförs i enlighet med skollag och annan lag 
eller förordning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen svarar för nämndens ärendeberedning, strategisk 
planering och operativ ledning inom ansvarsområdet. Den svarar också för de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga redovisningarna till kommunledning. 

Den centrala administrationen ska att uppnå en positivt stödjande funktion gentemot skolenheterna 
och att utöva en god kontroll av verksamheten genom att vidareutveckla system för intern kontroll, 
information, rutiner samt utveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheten inom förvaltningen 
som helhet. 

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

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

 Leda och styra arbetet med de fyra gemensamma prioriterade utvecklingsområdena, 
presenterade i inledande avsnitten i budgeten. 

 Fortsätta samarbetet med Boråsregionen för samverkan kring gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 

 Fortsatt utveckla informations- och kommunikationsteknologin i den pedagogiska 
verksamheten. 

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

 Följa upp och utveckla arbetet med särskilt stöd och elevhälsans främjande och förebyggande 
arbete i förvaltningens verksamheter. 

 Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar. och undersökningar för utvärdering av 
skolornas sociala och pedagogiska klimat. 

Gymnasieantagningen handlägger antagningen till årskurs 1 för gymnasieskolan, åt 
samverkanskommunerna inom Boråsregionen och samtliga fristående gymnasieskolor i Borås. 
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4.4.2 Gymnasieskola 

Förutom de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt har 
gymnasieskolan att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021, Bildningsstaden Borås. 

Gymnasieskolans målsättning är 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. 

 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. 

Elevunderlaget till gymnasieskolan ökar något litet under 2020.Trenden är att fler ungdomar söker sig 
till de fristående skolorna, särskilt nu när söktrycket till de mest populära programmen är så stort. Detta 
medför att den kommunala gymnasieskolan måste anpassa sin verksamhet för nämnden skall klara en 
ekonomi i balans. I antagningsstatistiken syns ett stort söktryck speciellt på samhälls-, teknik- och 
ekonomiprogrammen. 

När det gäller den interkommunala elevströmmen är trenden att boråselever som söker sig till andra 
kommuner ökar marginellt. När det gäller andra kommuners elever som söker till Borås gymnasieskolor 
ser vi en liten minskning i trenden. 

Sammantaget är bedömningen att kostnaderna för köpta - sålda platser kommer öka, vilket medför att 
den kommunala gymnasieskolan måste anpassas för att nämnden skall klara en ekonomi i balans. 

I övrigt har personalomkostnaderna ökat och kostnaderna för skolskjuts har skjutit i höjden vilket 
medför att budgeteringen av gymnasieskolan måste anpassas efter detta. 

4.4.3 Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningens målsättning är att arbeta enligt den lokala utvecklingsplanen för åren 2016 - 2021, i 
linje med Bildningsstaden Borås. Utgångspunkten för detta arbete är Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. Vuxenutbildningen 
ska bedrivas i centralt placerade lokaler i nära anslutning till varandra för att möjliggöra största möjliga 
flexibilitet för elevernas studieval. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för Vuxenutbildningen: 

 Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 

Nämndens planerade omfattning av verksamheten: 

 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 organisation samt försörja kommunen med kompetensutveckling. 

Vuxenutbildningen har en stor del av verksamheten finansierad av statsbidrag. Trenden är att dessa 
bidrag är osäkra och minskar (särskilt när det gäller flyktingersättningen). Detta gör det än viktigare att 
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den statsbidragsfinansierade verksamheten är flexibel och inte medför ramhöjande förändringar. När 
det gäller svenskundervisningen för invandrare är trenden en kraftig minskning av andelen flyktingar 
och andelen sfi-elever som finansieras av ram ökar kraftigt. Detta medför att vuxenutbildningen måste 
anpassas för att nämnden skall klara en ekonomi i balans. 

4.4.4 Gymnasiesärskola och insatser enligt LSS 

Enligt skollagen ska gymnasiesärskolan ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad 
utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen i gymnasiesärskolan är avsedd för fyra 
läsår. 

Gymnasiesärskolans ska arbeta enligt den lokala utvecklingsplanen för åren 2016 - 2021, i linje med 
styrdokumentet Bildningsstaden Borås. 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. 

Inom nämndens verksamhetsområde finns också LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) i form av korttidstillsyn som är en fritidsverksamhet för elever i gymnasiesärskolan 
och i form av ett elevhem med boende för elever i gymnasiesärskolan. 

Anpassning av gymnasiesärskolans verksamhet kommer göras under året, utifrån kostnadsutvecklingen 
som varit de senaste åren. Verksamheten är spridd på flera olika enheter, varav Bergslenagymnasiet är 
huvudenheten. Under året kommer en utredning av lokalnyttjandet göras. 

En resursfördelning som utgår från individens behov är under utvecklande. Modellen kommer att 
bygga på den som Grundskoleförvaltningen nyligen tagit fram. 

När det gäller insatser enligt LSS kommer en översyn av insatser utifrån ersättningen att göras. 

4.4.5 Naturskola 

Verksamheten nyttjas inte av någon av skolorna inom nämndens ansvarsområde och de ekonomiska 
förutsättningarna är oförändrade. 

Naturskolan är sedan 2002 en del av Navets Science Center i Borås. Verksamheten ska bland annat 
främja barns. ungdomars och allmänhetens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik samt 
stödja skolpersonal genom att utveckla pedagogiska metoder och läromedel. 

Frågan om verksamheten skall föras över till den nämnd som verkligen nyttjar resursen bör utredas. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Budget 2020 21(23) 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Gymnasieskola 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
gymnasieskola 

3 886 3 972 4 225 

Totalt antal elever i Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 407 4 493 4 680 

Antal individer i Borås Stads 
kommunala aktivitetsansvar 

   

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

540 613 645 

Kostnad för kommunal 
gymnasieskola, kr per elev 

99 460 99 294 97 585 

Elever/lärare i kommunal 
gymnasieskola 

   

Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar redovisas endast i utfall. Elever/lärare i kommunal gymnasieskola är ett osäkert 
mått. 

5.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal asylsökande i gymnasieskolor i 
Borås 

178   

Antal elever från andra kommuner. 1 061 1 134 1 050 

Antal elever från Borås i andra 
kommuner 

76 85 90 

Antal elever från Borås hos landsting 16 25 15 

Antal elever från Borås i fristående 
gymnasieskolor utanför Borås 

50 64 60 

Antal elever från Borås i fristående 
gymnasieskolor i Borås 

398 439 480 
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Antal asylsökande redovisas endast utfall. 

5.2 Gymnasiesärskola 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
gymnasiesärskola 

71 84 77 

Totalt antal elever i Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

87 113 103 

Antal elever från andra kommuner 34 38 34 

Kostnad för kommunal 
gymnasiesärskola, kr per elev 

408 232 386 863 351 456 

5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från Borås i andra 
kommuner 

5,5 9 8 

5.3 Vuxenutbildning 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Komvux på grundläggande nivå, 
genomsnittligt elevantal 

325 330 320 

Komvux på gymnasial nivå, 
genomsnittligt elevantal 

1 650 780 550 

YH (Yrkeshögskolan), genomsnittligt 
elevantal 

160 180 200 

Komvux i svenska för invandrare, 
genomsnittligt elevantal. 

1 020 1 150 710 

Särvux, genomsnittligt elevantal 95 90 95 

5.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Komvux i svenska för invandrare, antal 
flyktingar 

396 240 230 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Komvux i svenska för invandrare, antal 
övriga invandrare 

650 350 350 

Komvux i svenska för invandrare, antal 
elever på folkhögskola 

120 130 130 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Inventarier Bäckängsgymnasiet 500   

Inventarier Viskastrandsgymnasiet 3 000   

Summa 3 500   

 

Bäckängsgymnasiet, lärararbetsplatser. 

Viskastrandsgymnasiet, skolmöbler och undervisningsinventarier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en investeringsbudget hos Servicenämnden för 
investering i tunga undervisningsmaskiner och en investeringsbudget hos Lokalförsörjningsnämnden 
för lokalanpassningar. 
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1. Grunduppdrag 
 

1.1. Styrdokument - SL, förordningar, reglemente, budget 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har flera lagar och styrdokument att 

förhålla sig till. Nedan presenteras de viktigaste och mest omfattande lagarna och styrdokumenten. 

Kommunallagen 

Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Lagen 

reglerar bland annat likställighetsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, 

beredningskrav, delegering och beslutanderätt, anmälan av delegationsbeslut, jäv, ekonomisk 

förvaltning, revision, laglighetsprövning och intern styrning och kontroll. Kommunallagen ska 

tydliggöra de grundläggande demokratiska spelreglerna.  

Förvaltningslagen 

Lagen tydliggör krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning i olika 

avseenden. Förvaltningslagen anger även hur myndigheter ska handlägga sina ärenden samt ska 

bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att 

besluten blir riktiga i sak. Vidare ska lagen säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta 

till vara sin rätt. Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att 

undvika att ärenden prövas i för många instanser. 

Diskrimineringslagen 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och 

övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och 

om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 

förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat hur 

huvudmännen ska organisera skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar, 

betygssättning, regler för att motverka kränkande behandling och vad som gäller vid disciplinära 

åtgärder såsom avstängningar. 
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Förordningar 

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till 

exempel förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag. Förordningarna, liksom lagar 

och andra föreskrifter, är bindande och ska följas. De två huvudsakliga förordningarna för Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden är: 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 

Föreskrifter 

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att 

regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område. 

Föreskrifterna kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier och bidrag för elever i fristående 

skolor.  

Allmänna råd 

Skolverket lämnar i allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De 

allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Råden bör följas om verksamheten inte 

uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. 

Läroplaner 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som 

omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt 

mål och riktlinjer för arbetet. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 

används tre läroplaner med tillhörande kursplaner: 

 Läroplan för gymnasieskolan, Gy11  

 Läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12 (reviderad 2017) 

 Läroplan för gymnasiesärskolan 

Reglemente 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i 
de av fullmäktige beslutade reglementena. I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente 
anges nämndens huvudsakliga ansvarsområden och huvuduppgifter.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 

utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och 

sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola, för det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) och för att driva elevhem enligt LSS (lagen om särskild service till 

funktionshindrade). 

Budget 

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten de ekonomiska ramarna och anger inriktning för 
nämndernas arbete. Särskilda uppdrag ges också till nämnderna i budgeten. Nämnden anger i sin 
budget hur de ekonomiska resurserna skall användas och vilka områden som kommer att fokuseras, i 
syfte att uppnå en så hög kvalitet som möjligt.  
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Stadsövergripande styrdokument 

Utöver de lagar och övriga bestämmelser som angetts i detta dokument, finns i Borås Stad 
kommunövergripande styrdokument, i form av till exempel policys, riktlinjer och program, vilka även 
dessa är styrande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet.  

 

1.2. Bildningsstaden  
Bildningsstaden är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande pedagogiska 

styrdokument och har som syfte att peka ut riktningen för det pedagogiska utvecklingsarbetet 2016–

2021. Styrdokumentet uttrycker ett antal målsättningar inom utvecklingsområdena Det goda 

lärandet, Värdegrund och Systematiskt kvalitetsarbete. Inom varje utvecklingsområde uttrycks 

omfattningen för respektive område, målbild samt ett förväntat förlopp i arbetet med att utveckla 

verksamheten.  

1.3. Lednings- och styrningsprocessen, tillitsbaserad styrning 
Kommunstyrelsen har beslutat att Borås Stads styr- och ledningssystem ska göras om för att bättre 

fungera i en organisation som arbetar tillitsbaserat. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är en filosofi 

för kultur, styrning och organisering där fokus ligger på verksamhetens syfte och brukarens 

perspektiv och där alla strävar efter att visa tillit och förtjäna tillit.” (Tillitskommissionen, 2017). 

Tillitsbaserad styrning innehåller sju vägledande principer. 

 Tillit: Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha 

positiva förväntningar.  

 Medborgarfokus: Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad 

medborgaren sätter värde på.  

 Helhetssyn: Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och 

samverka över gränser.  

 Handlingsutrymme: Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, vara 

tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda förutsättningar för 

medarbetarna att klara sitt uppdrag. 

 Stöd: Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och 

psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 

 Kunskap: Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet.  

 Öppenhet: Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och 

respektera kritik. 

På ledningskonferensen (samtliga chefer i förvaltningen) i april 2019 påbörjades förvaltningen sin 

tillitsresa. Nämnden kommer att få fördjupad information under hösten 2019. 

  



   
 

  7 av 27 

 

2. Planeringsförutsättningar 
 

Årsredovisning 2018 

Nämnden redovisade för 2018 ett underskott på 21 421 tkr jämfört med budget. Den negativa 

budgetavvikelsen kan i huvudsak förklaras av ett underskott inom gymnasieskolan på 26,7 mnkr. 

Underskottet har flera orsaker, men de av betydelse är: 

 Höga personalkostnader som i sin helhet har ökat med 26 mnkr. Underskottet beror på att 

kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 varit mycket hög, både vad gäller personal- och 

materialkostnader. Detta har finansierats av stora tillfälliga bidrag från Migrationsverket och 

stora engångstilldelningar på ram (2016 23,8 mnkr och 2018 9,9 mnkr). De statliga 

ersättningarna från Migrationsverket minskade under 2018 med anledning av minskat antal 

asylsökande elever, men utan att motsvarande anpassningar genomfördes i verksamheten. 

 Kostnaden för köpta platser ökade med 22,9 mnkr. 

 En annan kostnadsavvikelse är sänkta statliga ersättningar från 42,4 mnkr till 22,5 mnkr. 

 Retroaktiva ersättningar på 5 mnkr som har utbetalats till två fristående gymnasieskolor för 

åren 2010 - 2014, samt en uppbokning för pågående utredning av retroaktiv ersättning på 1 

mnkr. 

Kostnadsutveckling personalkostnader 2014 - 2018, tabell: 

Personalkostnadsutveckling/elev, % 
 2015 2016 2017 2018  2014-2018 

Sven Eriksson 3,6% 12,1% 9,2% 7,4%  36,2% 

Bäckäng 4,9% 6,0% 4,8% 5,6%  23,1% 

Björkäng 2,4% -26,5% 96,7% 30,1%  92,6% 

Viskastrand 1,3% 3,6% 0,7% 4,3%  10,2% 

Almås 2,9% 3,3% 8,5% 6,7%  22,9% 
 

Utfall för köpta - sålda platser, diagram 
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Intäkter, budget – utfall diagram 

 

Totala kostnader, budget – utfall diagram 

 

Strukturella faktorer under utveckling 

 En förbättrad ekonomistyrning med transparent budgetprocess och resursfördelning som ger 

incitament för anpassningar 

 Periodiserad budget och månadsbokslut för en rättvisande bild 

 Systematisk och enhetlig budgetuppföljningsprocess 

 Tydliggörande av ekonomisk ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och enhetschef 
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Övriga resultat i årsredovisningen 

Kommunfullmäktiges mål 

För fem av målen är indikatorn grön, för fyra gul och för två röd. De två målområden där nämnden 

haft minskad måluppfyllelse är sjukfrånvaro och medarbetarnas hälsa. Samtliga fyra uppdrag är 

genomförda. 

Jämställdhet 

Inom området Jämställdhet har förvaltningen identifierat tre utvecklingsområden: 

· Följa könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad 

analys och framtagande av konkreta mål. 

· Följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en 

fördjupad analys och framtagande av konkreta mål. 

· Initiera revidering av handboken “Förtryck i hederns namn”. 

 

2.1.1. Kvalitetsrapport 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat, både vad gäller kunskaper och värdegrund, 

har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års tid. Förvaltningen har, 

inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra 

skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande 

examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.  

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande 

utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande 

förbättringsområden: 

 Träffsäkerheten i analysarbetet 

 Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 

 Främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

 Digitala lärmiljöer 

2.1.2. Personalekonomisk redovisning 2018 
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 

Förvaltningen har tillämpat KAL-gruppens beslut om möjlighet till rekryteringsbonus, lönetillägg för 

medarbetare 66+, möjlighet till studier på del av arbetstid, aktivt arbetsmiljöarbete, anmält 

medarbetare till Borås Stads interna chefsförsörjningsprogram med mera. Under året har 

ledningsgruppen påbörjat ett arbete med gemensamma utvecklingsområden och bemannat en 

arbetsgrupp som arbetar vidare med området “Kompetensförsörjning”. 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en så stor och komplex organisation som en kommun, 

speciellt i tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, 

utveckla och behålla medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt.  

Under 2019 har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form, vilket syftar till att sänka sjukfrånvaron i 

Borås Stad till rimliga nivåer och skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. 
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 Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur personalsystemet. Den statistik som presenteras 

grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön under november månad 

2018, om inte annat anges. 

Verksamhetsmål 2018 Borås Stad: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet på 7,5 procent uppnåddes. 

 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 

procent. 

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420 

årsarbeten. 

Verksamhetsmål 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: 

- Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 procent så målet 4,0 procent uppnåddes ej. 

- Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 41,5 procent. Målet var satt till 50 

procent. 

- Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 16 årsarbeten. Målet var 20 

årsarbeten. 

Några fakta i korthet om Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Anställda 

953 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november, 821 hade en 

tillsvidareanställning och 132 en tidsbegränsad anställning. 97,3 procent av de tillsvidareanställda har 

en heltidstjänst. Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare, drygt 65 % av antalet anställda. 

Tidsbegränsade anställningar består främst av vikariat eller yrkeslärare som studerar till en 

yrkeslärarexamen. Vid mätning 1 augusti 2018 var 31 av 620 (5 %) lärare obehöriga enligt skollagen 

och har därmed tidsbegränsad anställning. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen (extern rörlighet inklusive pensionsavgångar) i förvaltningen var åtta procent 

under 2018. Förvaltningens bedömning är att det är en rimlig nivå. 

Löneläge 

Förvaltningen har under flera års tid arbetat aktivt för att löneläget ska vara i paritet med jämförbara 

kommuner och förvaltningen bedömer idag att våra löner är konkurrenskraftiga. 

Chefer 

Totalt 41 chefer i förvaltningen varav 1 förvaltningschef, 7 verksamhetschefer, 23 rektorer, 6 

skolintendenter, 4 enhetschefer. Av förvaltningens chefer är andelen kvinnor 68 % och andelen män 

33 %. 9 (22 %) av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 

hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet 

håller sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. 
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Antalet elever som finns i KAA är ca 400. Endast en mindre del av de unga deltar i någon aktivitet 

som anordnas inom KAA. Detta hänger delvis ihop med svårigheter att nå de unga och motivera dem 

till att delta i aktiviteter.  

I den analys som genomförts av GVUF framkommer att ungdomarna i KAA har en varierad, ofta 

komplex, problematik som pågått längre tid. Allmängiltiga svar saknas, men några observationer: 

- Utbredd psykisk ohälsa. Minst två fulla klassrum 

- Skolfaktorer, ofta socialt utanförskap 

- Ovilja till de möjligheter som erbjuds på introduktionsprogrammen 

2.2. Omvärldsbevakning 

2.2.1. Öppna jämförelser 
Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når mycket goda resultat jämfört med medelvärdet för 

samtliga gymnasieskolor i riket. Inom fyra av fem områden ligger Borås Stads gymnasieskolor bland 

de bästa 25 procenten av landets kommuner. Inom området som mäter genomsnittlig betygspoäng 

ligger nivån i paritet med medel för riket.  

2.2.2. Skolans digitalisering  
Skolans digitalisering är en angelägenhet för hela samhället. Därför är lärarnas kompetens inom 

området avgörande. Lärare ska dels behärska tekniken men också ha förmåga att kritiskt granska 

teknikens påverkan på undervisningen. Det är också viktigt med en ändamålsenlig digital 

infrastruktur. 

I ett allt mer digitaliserat samhälle där kraven på digital kompetens ökar är det viktigt att eleverna får 

möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens och sin förståelse för hur det digitala påverkar 

individ- och samhällsutveckling. 

Alla elever ska ha tillgång till rätt digitala verktyg utifrån deras individuella behov och förutsättningar. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. 

I arbetet med att digitalisera skolan behöver förvaltningen tillse att det finns en gemensam målbild 

och likvärdighet i hela verksamheten, att lärare har den kompetens som krävs samt att de digitala 

system vi använder är väl anpassade till de behov som finns. 

2.3. Nya lagar och styrdokument avseende grunduppdraget 
Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen 

Planera utbildningen på introduktionsprogram 

Från den 1 juli 2019 ska planen för utbildningen på introduktionsprogram även innehålla information 

om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. 

Preparandutbildningen försvinner 

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val (det program som 

nu heter programinriktat individuellt val). 

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på språkintroduktion  

Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper bedömda. Det innebär att 

elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter 
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ska kartläggas. Reglerna trädde ikraft 1 juli 2018 men ska tillämpas på utbildning som påbörjas från 

och med 1 juli 2019. 

Ändring i poängplanen för fjärde tekniskt år 

Ändringarna berör framförallt profilerna design- och produktutveckling och produktionsteknik, men 

påverkar också de övriga profilerna. Ändringarna ska användas för första gången på kurser som 

påbörjas från och med den 1 juli 2019. 

Mentorskap i gymnasieskolan 

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska 

följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation under elevens hela utbildning. Mentorn ska 

upptäcka om eleven behöver stöd och meddela detta till berörd skolpersonal. 

En mentor ska vara en person som kan få en samlad bild av elevens studiesituation på utbildningen. 

Dessutom kan mentorn vara till stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Eleven ska ha en person på 

skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till. Rektor beslutar om vilka som ska 

vara mentorer. Det är även fortsättningsvis rektor som har ansvar för att utreda behov av särskilt 

stöd (Skollagen 3 kap. 8 §).  

Förändringar i läroplanen för att främja trygghet och studiero 

I läroplanen för gymnasieskolan blir rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero tydligare. I 

läroplanen sker också ändringar för att markera att elever ska visa respekt för och hänsyn mot 

skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar 

ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också. 

Barnkonventionen blir lag 

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 januari 2020. 

Handel som ny inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram 

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen 

tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla handels- och administrationsprogrammet. Nu har 

Skolverket även fått i uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet 

på gymnasieskolans ekonomiprogram. Inriktningen förväntas kunna påbörjas höstterminen 2021.  

Utredning nytt betygsystem 

Regeringen har tillsatt en betygsutredning som ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över hur betygen skulle kunna ge 

en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när kunskaperna är ojämna. 

Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan synliggöras och 

dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg. Utredningen ska redovisa sina förslag senaste den 

30 november 2019. 

Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola 

Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

(särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. 

Syftet med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 

kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt 
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brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och 

minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 

3 februari 2020. 

 

2.4. Kompetensförsörjning 
Att lärare har adekvat utbildning är viktigt för kvaliteten i undervisningen. Forskning pekar på att 

lärares professionalism, kompetens och ledning har avgörande betydelse när det gäller att ge elever 

en undervisning med hög kvalitet. 

Det råder idag stor brist på behöriga lärare och förskollärare. Enligt arbetsgivarnas bedömningar i 

Statistiska centralbyråns (SCB) senaste arbetskraftsbarometer, är det störst brist på lärare i 

grundskolans senare år i matematik och naturvetenskap där hela 96 procent av arbetsgivarna 

upplevt brist på nyutexaminerade. Många arbetsgivare bedömer även att det är brist på lärare i 

grundskolans senare år i språk och samhällsorienterande ämnen, förskollärare, speciallärare, 

specialpedagoger och gymnasielärare i matematik och naturvetenskap. Störst brist framöver 

beräknas det bli på förskollärare, ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9 och lärare i grundskolans 

tidigare år. Även vad gäller yrkeslärare förväntas rekryteringsbehovet bli stort i förhållande till 

dagens lärarkår. 

Det totala behovet av personal i skolväsendet förväntas enligt Skolverkets lärarprognos på nationell 

nivå öka med cirka 40 000 heltidstjänster fram till 2031. 

 Med dagens nivå av antalet som påbörjar en lärarutbildning och nuvarande examensfrekvenser 

beräknas antalet examinerade lärare uppgå till totalt 145 000 lärare och förskollärare fram till 2031, 

vilket leder till en bristsituation på cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. 

Denna brist beror på flera olika faktorer. En central faktor är att en betydande andel utbildade lärare 

lämnar yrket för anställningar inom andra sektorer. Enligt en undersökning från SCB var arbetsmiljön 

(stress och arbetsbelastning) samt arbetsvillkor (lön och arbetstider) de huvudsakliga anledningarna 

till att lärare valt att byta karriär. Många lärare angav också att de helt enkelt ville vidare i karriären. 

(Skolverket, PM lärarförsörjning, 2018) 

Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare. I Bildningsstaden uttrycks följande: 

”Kompetenta lärare 

Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter för lärare att utvecklas 

i sin profession genom såväl kollegialt lärande som vetenskapliga studier och attraktiva karriärvägar”. 

Vid den senaste mätningen (augusti 2018) var 95 % av förvaltningens lärare behöriga enligt 

skollagen. 

Kompetensförsörjningen är något som anses vara en av de största framtidsutmaningarna för våra 

skolor. Förvaltningen har identifierat området som en av fyra gemensamma utmaningar att arbeta 

fokuserat med inom de närmaste åren.  
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Åldersstrukturen för förvaltningens tillsvidareanställda lärare ser ut enligt följande: 

 

2.4.1. Lagförslag med inverkan på området kompetensförsörjning  
 Ett arbete pågår för lagstiftaren utifrån Slutbetänkandet “Med undervisningsskicklighet i centrum – 

ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)” med ett förslag om 

Professionsprogram för lärare. Slutbetänkandet som har lämnats till regeringen från Björn Åstrand 

bygger på att se till att legitimerade lärare och rektorer ges möjlighet att delta i sådan 

kompetensutveckling som bidrar till att öka yrkesskickligheten och kan ligga till grund för ett 

kompetenserkännande, detta genom systematisk fortbildning utifrån professionsprogrammet och 

nationella kompetensbeskrivningar. Enligt förslaget bör lagstiftaren titta närmare på att ställa krav på 

huvudmannen att inrätta karriärsteg för yrkesskickliga lärare, att huvudmannen ska sträva efter att 

för vissa arbetsuppgifter huvudsakligen använda lärare som erkänts ha en viss kompetens samt att 

huvudmannen ska sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning. 

Professionsprogrammet kopplat till kompetensbeskrivningar och karriärsteg föreslås att utformas på 

ett sådant sätt att det motverkar det klassiska hierarkiska synsättet att se på begreppet karriär, utan 

att uppmuntra att värdesätta karriär som en kontinuerlig process där breddning, specialisering och 

fördjupning är en väg som är lika högt värderad som att gå vidare till exempelvis en chefsbefattning.  

Förvaltningens bedömning är att noggrant följa utvecklingen av de lagförslag som är på gång då de 

kan komma att påverka processer inom områdena kompetensförsörjning och rekrytering, 

kompetensutveckling men också hur huvudmannen organiserar medarbetare i verksamheten. 

2.5. Ekonomiska förutsättningar, Ramar 2020 

2.5.1. Ekonomiska omvärldsfaktorer 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) spår i sin ekonomirapport under våren 2019 att den starka 

svenska konjunkturen mattas av och går mot sitt slut. Landets BNP-tillväxt bedöms falla från 2,4 

procent 2018 till 1,4 procent under 2019 och 2020. Skatteunderlagstillväxten kommer också att 

mattas av, från att ha legat på 3,8 % tillväxt under 2018 förväntas den hamna på mer beskedliga 3,2 

% under 2019 och falla ytterligare något under 2020. 

SKL visar samtidigt att det demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner. 

Välfärden har stora utmaningar att hantera på grund av en åldrande befolkning och ökning av barn- 

och ungdomskullarna. 
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Detta pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför kommande utmaningar.  Det 

kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god ekonomisk hushållning och en 

verksamhet i ekonomisk balans. Under utmanande tider blir det även än viktigare med 

budgetprocessen och en noggrann, systematisk budgetuppföljning.  

Vissa delar av verksamheten är statsbidragsfinansierad, framförallt inom språkintroduktionen för 

nyanlända och inom Vuxenutbildningen. Dessa riktade bidrag bör hanteras som osäkra intäkter, de 

kan tillkomma med kort varsel och de kan dras undan med kort varsel, vilket vi sett de senaste åren. 

Detta pekar på vikten av noggrann ekonomisk uppföljning av dessa medel och att den verksamhet 

som görs med denna finansiering hanteras på ett sådant sätt att den snabbt kan anpassas efter 

förändrade förutsättningar. 

2.5.2. Budgetram för 2020 
Den ingående budgetramen från 2019 är 526,9 mnkr. 

De procentsatser som används för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2020 är 2,7 % för 

personalkostnader och 1,8 % för övriga kostnader. Detta höjer budgetutrymmet för samtliga enheter 

med 12,7 mnkr. 

Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gruppen 16 – 18 åringar är för budgetåret en 

ökning på 2,37 % (2,45 %). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras med 75 % av 

denna förväntade förändring, vilket höjer ramen med 6,8 mnkr. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige gäller effektiviseringskrav även i år på 0,5 %, vilket sänker 

budgetramen med 2,7 mnkr. 

Budgetram för 2020 blir med ovan beskrivna förändringar 543,8 mnkr. 

2.5.3. Budgetdisponeringar 2020 
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram, motsvarande 5,4 mnkr, avsättas till i en 

central buffert för oförutsedda händelser. 

Uppräkningen för löne- och kostnadsökningar tillfaller samtliga verksamheter och volymjusteringen 

för befolkningsunderlaget tillfaller gymnasieskolan.  

Förväntade löneökningar kommer i budget 2020 beräknas med 2,8 % för samtliga personalkategorier 

från och med april 2020 (månadslön räknas upp med 2,8% * 9/12 = 2,1%) och personalomkostnads-

pålägget beräknas till 40,80 % (39,80%). Det ger en kalkylerad kostnadsökning på ca 4 mnkr. 

2.5.4. Ekonomiska planeringsförutsättningar 
I budget 2012 beslutades att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall erbjuda alla 

gymnasieprogram och inriktningar, utom naturbruk. Detta medför att både fasta resurser som 

lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal, läggs på att driva vissa utbildningar med 

förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade programmen är denna trend särskilt tydlig. 

Preliminära antagningsuppgifter inför start av läsåret 2019/2020, pekar på att det kommer uppstå en 

kö på drygt 130 ungdomar till samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och teknikprogrammet. 

Däremot kommer det finnas omkring 220 lediga platser till flera olika program, framförallt de 

yrkesinriktade. 

Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Ett intensifierat arbete med ökad 

ambitionsnivå kommer medföra resursbehov, när de individer som ingår i ansvaret kommer till 

skolan.  
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Flyktingersättningen minskar kraftigt, vilket medför att de elever som finansierats av dessa bidrag nu 

ska finansieras av ram. Detta påverkar språkintroduktionen på gymnasiet och sfi inom 

Vuxenutbildningen. 

Anhöriginvandringen som fortsätter efter flyktingvågen innebär att kategorin “övriga invandrare” 

kommer att öka. Sfi för dessa finansieras av den kommunala ramen, utan externfinansiering. 

Det har kommit signaler från Skolverket gällande att yrkesutbildningen inom Vuxenutbildningen 

kommer bli rättighetslagstiftad.  Vi har också fått signaler om att Arbetsförmedlingen kommer kunna 

anvisa personer att läsa kurser inom Vuxenutbildningen. Den lågkonjunktur som SKL prognostiserar 

kommer medföra ett ökat tryck på Vuxenutbildningen. Sammantaget visar detta att trycket på 

Vuxenutbildningen kommer att öka. 

2.5.5. Behov av medel utöver ram 
Många av de elever som inte antas till sitt förstahandsval i Borås Stads gymnasieskolor kommer att 

välja en fristående skola vilket påverkar kostnaderna i budgeten för köpta - sålda platser. Vi ser en 

försiktig trend att eleverna som söker sig till Borås från grannkommunerna minskar något i antal, 

vilket påverkar intäkten i denna budget. Prognosen för 2019 visar på ett utfall på 12 mnkr över 

budget här och nivån för år 2020 bedöms vara lika. Om motsvarande belopp skall hanteras genom 

besparingsåtgärder på gymnasieskolorna kommer detta få stora konsekvenser för undervisningen. 

Skolskjutskostnaden har skjutit i höjden i och med beslutet att alla elever i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan får busskort under terminerna. Prognosen för 2019 visar ett utfall på 4 mnkr över 

budget och nivån för år 2020 bedöms vara lika. 

Västtrafik har hittills fakturerat skolbusskorten med halvårsvis fördröjning, men uppger att de under 

år 2020 kommer ändra sitt system för skolbusskort och det medför en ny faktureringsperiodicitet. 

Månadsfakturering kommer införas, samtidigt som fakturorna avseende hösten 2019 kommer under 

början av år 2020. Detta ger en engångseffekt på ett budgetår på ca 12 mnkr. 

Ett framgångsrikt arbete med KAA kommer innebära en ökning av elever till gymnasieskolan. Dessa 

elever kommer kräva ytterligare resurser.  Ett positivt scenario som innebär att 30 av dessa individer 

börjar i gymnasieskolan skulle kräva resurser på 3 mnkr under 2020, baserat på en genomsnittlig 

programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett framgångsrikt arbete här kräva en nivåhöjning 

av ramen göras med 3 mnkr per år under en tioårsperiod. 

Sammantaget visar ovanstående följande behov för budgetåret 2020, utöver budgeterad ram: 

 Köpta - sålda platser, ökat behov på 12 mnkr. 

 Skolskjuts, ökat behov på 4 mnkr. 

 Elever som nu är i KAA-registret startar skolan, ökat behov på 3 mnkr.  

 

 Ändrad faktureringsperiodicitet för skolbusskort, ettårseffekt 12 mnkr. 

Ovanstående innebär en total ökning av ram för 2020 med 19 mnkr och en engångseffekt på 12 mnkr 

för skolbusskorten. 
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2.6. Befolkningsutveckling, antagningsstatistik, tillgång till utbildning 
 

 

Diagrammet utgår från nuläget med alla elever i Borås Stads gymnasieskolor våren 2019. Den 

markanta ökningen i blå linje i diagrammet, mellan nuvarande elevkull och kommande elevkull 

(skillnad mellan nuläget – befolkningsprognosen) förklaras av de individer i befolkningsunderlaget 

som inte går i gymnasieskolan, det vill säga de som antas finnas i registret för det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

Den prognosticerade befolkningsökningen för 16-åringar är hämtad dels från Borås Stads 

stadsledningskansli (blå streckad linje) och dels från samverkanskommunernas befolkningsprognoser 

för åldersgruppen (regional samverkan, orange streckad linje). Samverkanskommunernas 

prognosticerade elevantal i Borås stads gymnasieskolor är beräknat på historiskt faktum att ca 25 % 

av deras ungdomar väljer gymnasieskolor i Borås. 

Utifrån befolkningsprognosen kommer elevantalet att öka något mellan åren 2019 - 2021. Prognosen 

visar också att elevantalet mellan åren 2021 - 2025 kommer öka i högre takt per år. 

Befolkningsprognosen innehåller in- och utflyttningar, födda och döda. Prognosen räknar inte in 

flyktingar/asylsökande förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i kommunen. Anledningen till 

detta är att gruppen flyktingar/asylsökande är osäkra kommuninvånare eftersom alla inte får 

uppehållstillstånd eller stannar kvar i kommunen efter att de eventuellt fått uppehållstillstånd. 

Boråsregionens etableringscenter (BREC) bedömer att det är cirka 10 nyanlända elever som är 

inflyttade till Borås mars 2019. 

Befolkningsprognosen påverkar behovet av platser på våra skolor och den visar att utifrån nuläget 

kommer det behövas ytterligare 1000 – 1100 elevplatser till år 2025. 

2.6.1. Antagningsstatistik – val 1 
En kartläggning över hur många procent av eleverna som antagits på sitt förstahandsval till Borås 

Stads kommunala gymnasieskolor med hemkommun i Sjuhärad visar att det 2016 var 84,1 procent av 

eleverna som var antagna på val 1 den 15 september. För 2017 var det 85 procent och för 2018 var 

det 82 procent. Kartläggningen är gjord på nationella program och efter avslutad reservantagning. 

Det är rimligt att anta att resultatet är högre efter avslutad reservantagning än efter slutlig antagning 
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och att eleverna med hjälp av omval och efter att en viss andel elever tackat nej till erbjudna platser 

kunnat erbjudas högre val i reservantagningarna i augusti/september. Nedanstående diagram visar 

med motsvarande siffror för åren 2011–2018 att antalet elever som är antagna på sitt förstahandsval 

har sjunkit. 

 

Slutsatser utifrån detta är att antalet platser under de senaste 5 åren inte har utökats i samma takt 

som efterfrågan har ökat. Konkurrensen om utbildningsplatser på de mest populära programmen 

och till Introduktionsprogrammet kommer att öka i takt med att elevkullarna blir större. Inför läsåret 

2019/20 utökas antalet platser på några av de mest sökta programmen, men ytterligare utökningar 

av platser kommer att krävas för att möta det framtida behovet.  

2.6.2. Trender när det gäller ungdomars preferenser (yrkes – högskoleförberedande) 
Enligt Skolverket går 352 300 elever i gymnasieskolan i riket läsåret 2018/19. Det är 4 400 fler elever 

jämfört med föregående läsår vilket motsvarar en ökning med ungefär en procent. Antalet elever 

ökar på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen jämfört med läsåret 

2017/18. På de högskoleförberedande programmen går det omkring 201 300 elever, ca 7 300 fler än 

föregående år (4 %). På yrkesprogrammen går det motsvarande 99 200 elever, ungefär 4 400 fler än 

förra året (5 %). Ökningen av antalet elever i gymnasieskolan förväntas fortsätta. Enligt Skolverkets 

prognos, som sträcker sig fram till läsåret 2024/25, beräknas en fortsatt ökning på omkring 30 000 

elever. 

2.6.3. Antagningsstatistik, dimensionering 
Uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är att ge alla elever likvärdiga 

förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan.  

I diagram och tabeller nedan visas statistik över antal sökande i förhållande till antal platser per 

program (mars 2019). Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att 

dimensioneringen av antal platser på samtliga program behöver ses över i syfte att utöka/dra ner på 

platser där det finns behov av det. Det finns idag program som under en längre tidsperiod inte fyllt 

utbildningsplatserna samtidigt som det finns andra program där meritvärdena skjutit i höjden som en 

följd av hård konkurrens om platserna. En konsekvens av detta är att elever med låga meritvärden, 

som gjort sig behöriga till ett nationellt program, inte kommer in på något av de val de önskat. 
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Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

 

Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

 

 

Elever som saknar behörighet till ett nationellt program hänvisas till någon av inriktningarna på 

Introduktionsprogrammet (IM/IMPRO). Utvecklingen av elevernas (med hemkommun Borås) 

behörighet från de tre senaste åren baseras på de elever som gjort en ansökan till gymnasieskolan 

för respektive år. Där ses en ökning av antalet elever som blev behöriga till IMPRO utifrån 

slutbetygen. För 2016 blev 73 elever behöriga till IMPRO, 2017 var motsvarande 116 elever och 2018 

blev 146 behöriga till IMPRO utifrån sina slutbetyg. Diagrammet nedan visar antalet IMPRO-platser i 

förhållande till antal elever som är behöriga till en IMPRO-plats. Av diagrammet framgår att antalet 

platser inte matchar det faktiska behovet av platser.  
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GYSÄR och VUX har också ökande antal elever men bedöms i nuläget ha de förutsättningar som är 

nödvändiga för att matcha antalet platser utifrån de behov som finns.  

2.7. Måluppfyllelse 

2.7.1. Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 
Andelen elever som gick ut med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen i Borås Stads 

gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 93 %. Andelen elever med examen från högskoleförberedande 

program var 93,8 % och för yrkesprogram var motsvarande andel 91,9 %. 

2.7.2. Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 

totalt 14,4 vilket jämfört med föregående års resultat var något högre. Genomsnittlig betygspoäng 

för elever på högskoleförberedande program var 14,7 och motsvarande för yrkesprogram var 13,8.  

2.7.3. Gymnasiesärskolan 
Av de elever som läsåret 2017/2018 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever 

ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år. 

2.7.4. Introduktionsprogrammet 
Målsättningen är att alla elever på Introduktionsprogrammen efter 1 års studier ska gå vidare till ett 

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning - läsåret 2017/2018 gjorde 82 

% av eleverna det. 

2.7.5. Vuxenutbildning 
Målvärdet för 2018 är satt till att 65 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 

uppsatta mål. Utfallet för 2018 blev 63 % dvs. något lägre än det satta målvärdet.  Det är viktigt att 

framhålla att bland de 37 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till att 

de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta 

sina studier i förtid. 

2.8. Lokaler, utbyggnadsmöjligheter 
En plan för hur gymnasieskolans program ska organiseras behöver tas fram. Nedan beskrivs bara 

kortfattat vilken kapacitet som kan komma att realiseras på varje skola. Hänsyn bör tas till vilka 
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program som vinner på att lokaliseras ihop och var de kan omlokaliseras utan att det medför för 

stora ombyggnadskostnader. 

Almåsgymnasiet kan ta emot ytterligare ca 300 elever. Ytor har frigjorts sedan vuxenutbildningen har 

lämnat skolan och dessa kan med mindre anpassningar användas. En förstudie pågår för inbyggnad 

av innergård utanför nuvarande bibliotek. För att klara det nya NA-programmet ska även 3 nya salar 

byggas om för kemi, fysik och biologi. Det finns även tankar om att flytta gymnasiesärskolans 

individuella program från Almås till Hulta Ängar vilket skulle göra att det blir en samlad verksamhet 

på ett ställe. Detta kräver mer utredning då det i dagsläget inte finns lediga lokaler i anslutning till 

befintliga lokaler på Hulta Ängar. 

På Bäckängsgymnasiet pågår en förstudie om nya lokaler och idrottshall. Om dessa planer går 

igenom kan skolan ta emot 180 elever till.  

Sven Eriksonsgymnasiet kan ta emot 90 elever till då lokalerna för TME blir lediga och ombyggda för 

skolans ändamål. 

Viskastrandsgymnasiet kan ta emot 150 fler elever i befintliga lokaler. Med ytterligare en förhyrning 

på Viared kan man öka antalet elever med ytterligare 30 - 50. Det finns ledig lokal i anslutning till 

nuvarande verksamhet. 

Kyllaredsgymnasiet kan öka med ca 150 elever, beroende på vilket program det gäller. 

Bergslenagymnasiet kan i nuvarande lokaler öka med ca 20 elever. 

Vuxenutbildningen kommer i augusti 2020 att samla hela verksamheten på 

Fabriksgatan/Bryggaregatan. Över tid finns ett fortsatt behov av att utöka lokalerna. 
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3. Verksamhetsutveckling 2020 (med utblick mot 2021–22)  
 

3.1. Gemensamma utvecklingsområden 
Varje verksamhet har i sina ledningsgrupper genomfört en analys av verksamhetens styrkor, 

utvecklingsområden, hot och möjlighet. Dessa analyser har därefter legat till grund för framtagande 

av förvaltningens gemensamma utvecklingsområden, vilka presenteras nedan. 

3.1.1. Framtidens lärande 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 

Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 

god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 

samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 

yrkesliv. 

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedrivs en verksamhet med hög kvalitet av 

kompetenta medarbetare. Det är en god och stabil grund, vilken ska byggas vidare på.  

 För att lyckas med skolans uppdrag behöver vi förstå hur morgondagens arbets- och 

utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som leder till framgång och behöver 

belysas, vad säger ledande forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?  

 I arbetet med Framtidens lärande har några områden lyfts fram som särskilt viktiga att prioritera och 

utveckla vidare: 

 Skolan i samhället 

 Framtidens arbetsmarknad 

 Organisationskultur 

 Digitalisering 

Rekommendationer och slutsatser för det fortsatta arbetet finns presenterade i sin helhet i i den 

rapport som tagits fram för det förvaltningsgemensamma utvecklingsområdet - Framtidens lärande. 

3.1.2. Främja integration 
Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i 

syfte att skapa en stark organisation som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin 

utbildning och lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag.  

Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads gymnasieskolor finns en tydlig 

skillnad i socioekonomisk bakgrund och en tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en 

tydlig uppdelning med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Denna organisatoriska 

uppdelning skapar i sig en sortering av elever som motverkar inkluderingens alla fördelar. Allt för 

homogent sammansatta elevgrupperingar motverkar den socialt hållbara samhällsutvecklingen. 

Forskning säger att skolan är byggd på demokratiska principer, därför är det skolans uppgift att skapa 

en god miljö för den mångfald som barn och unga representerar. 

Det demografiska trycket kommer vara stort på gymnasieskolan, vilket innebär att förutom en 

översyn av programstrukturen, måste skolan dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever 

till år 2025. I detta arbete är en justerad programstruktur och planeringen för en ny gymnasieskola 

avgörande för att främja integrationen i våra gymnasieskolor. 
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3.1.3. Kompetensförsörjning 
”Kompetenta lärare: Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter 

för lärare att utvecklas i sin profession genom såväl kollegialt lärande som genom vetenskapliga 

studier och attraktiva karriärvägar” (vision Bildningsstaden). 

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning - Attraktiv arbetsgivare som 

attraherar, behåller och utvecklar kompetent personal vid förvaltningens skolor i syfte att säkra 

kompetensförsörjningen och kvaliteten på verksamheten för förvaltningens elever/studerande.  

Målet är att säkra kompetensförsörjningen, minst 95 % legitimationsbehörighet och behörighet för 

lärarkategorier utan legitimationskrav 2025, samt säkra kompetensförsörjning med 100 % för övriga 

professioner i skolan 2025. 

Vårens arbete har fokuserat på att arbeta fram förslag till aktiviteter för att attrahera och rekrytera 

nya medarbetare. Fokus för höstens arbete blir att arbeta vidare med att behålla och utveckla 

medarbetare.  

Från 2020 ska en ny kompetensförsörjningsplan fastställas för förvaltningen. Arbetsgruppens arbete 

kommer att sammanfattas i den nya planen.  

3.1.4. Ökad måluppfyllelse 
Förvaltningen vill utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan i syfte att öka 

elevernas skolnärvaro så att måluppfyllelsen därigenom ökar. 

Förvaltningen vill också skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret 

genom att förebygga skolavbrott och skapa uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en 

gymnasieutbildning eller får annan sysselsättning.  

För att öka måluppfyllelsen krävs att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna 

utvecklas. I nuläget ser elevhälsoarbetet på respektive skola olika ut och man har kommit olika långt 

med sina utvecklingsprocesser av elevhälsoarbetet. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete 

med eleverna på en skola innebär att alla professioner arbetar med eleverna och har ett salutogent 

förhållningssätt, dvs. arbetet börjar i klassrummet tillsammans med eleverna. Skolorna har kommit 

olika långt i sitt arbete men några gemensamma utvecklingsområden har dock identifierats. 

Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp inom Socialt Hållbart Borås tagit fram ett stort antal 

förslag till åtgärder. Det arbetet har resulterat i en överenskommelse mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen om att upprätta en gemensam plan för 

att främja närvaro och förebygga frånvaro och avbrott. Planen kommer att innehålla följande delar  

 En gemensam närvarorutin för de båda förvaltningarna, med stöd av det nya IT-systemet. 

 En gemensam plan för övergångar/överlämningar. 

 Stödjande struktur för tidiga insatser/åtgärder enligt metoden Plug-In. 

 Utveckla samverkan IFO, VGR och andra myndigheter. 

 Rutin för åtgärder vid avbrott (GVUF). 

  

3.2. Socialt hållbart Borås - Fullföljda studier   
På uppdrag av Kommunstyrelsen har Borås Stad startat arbetet med ett socialt hållbart Borås. 

Arbetet är tvärsektoriellt mellan de nio förvaltningar som har primära uppdrag kopplat till barn och 

ungas utveckling. I arbetet med ett socialt hållbart Borås har en fördjupad analys av ungas 
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uppväxtvillkor genomförts. Därutöver har ett trettiotal förslag inom områdena familjecentrerat 

arbete och fullföljda studier tagits fram. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till dessa förslag i 

juni 2019. Såväl förvaltningens arbete med utvecklingsområdena som Borås stads arbete med 

fullföljda studier innehåller förslag om förstärkningar av det kommunala aktivitetsansvaret, åtgärder 

för att förstärka vägledningen till ungdomar, flexibel skolgång och skolstart, stärkta relationer och 

bemötande, minskad frånvaro, minskad segregation, samt att skapa en Community School. 

Elevhälsan har en central roll i detta arbete.  

Att förbättra ungas livsvillkor och skapa förutsättningar för att fler ska lyckas i skolan är inget arbete 

som kommer att ge snabba resultat. Arbetet kommer att kräva tvärsektoriellt samarbete, 

långsiktighet, uthållighet och modiga beslut av såväl nämnd som förvaltning. 

3.3. Bildningsstaden 2.0 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 

Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 

god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 

samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 

yrkesliv. Områden som är särskilt viktiga är förmåga att ta ansvar, samarbets- och 

problemlösningsförmåga samt förmåga att lära nytt och anpassa sig till nya situationer. Det goda 

lärandet är kopplat till elevens motivation och förförståelse och bildar en grund för vidare utveckling. 

För att lyckas med skolans uppdrag krävs förståelse för hur morgondagens arbets- och 

utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som behöver belysas, vad säger ledande 

organisationer, forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?  

Skolans verksamhet ska ha ett tydligt fokus på grunduppdraget – att utveckla undervisningen och 

därmed skapa förutsättningar för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En 

viktig faktor för att lyckas i arbetet är de värderingar som präglar organisationskulturen. En positiv 

organisationskultur och syn på skolans uppdrag är avgörande för verksamhetens framgång, resultat 

och inte minst medarbetarnas mående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i arbetet med att utarbeta förvaltningens 

kommande utvecklingsplan Bildningsstaden 2021 - 2026 definiera inriktningar, målsättningar och 

förutsättningar för en fortsatt utveckling av undervisningen. 

Arbetet med att ta fram Bildningsstaden 2021 - 2026 kommer att starta under våren 2020. 

Utvecklingsplanen ska ta sin utgångspunkt i att alla elever vill och kan lära samt peka ut riktningen för 

utvecklingen av undervisningen och synen på skolans uppdrag. 

3.4. Gymnasieskolans dimensionering (utbyggnad)  
Vid införandet av Gy11 beslutade nämnden i Budget 2011:1 s 13:  

“Införa ny gymnasieskola med samtliga program och inriktningar, förutom Naturbruksprogrammet.” 

Beslutet medför att både fasta resurser som lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal 

krävs för att driva vissa utbildningar med förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade 

programmen är denna trend särskilt tydlig. En konsekvens av detta är att det blir en ekonomisk 

utmaning att öka organisationen på de program som har högt söktryck, samtidigt som förvaltningen 

ska driva utbildningar med få elever. 

Nämnden ska vid sammanträdet i september besluta om ny antagningsorganisation inför läsåret 

2020/21.  Gymnasiecheferna föreslår följande förändringar med utgångspunkt i förvaltningens 
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gemensamma utvecklingsområden och andra organisatoriska förutsättningar (ekonomi, personal, 

lokaler, samverkansvinster): 

Almåsgymnasiet 

 Utökning med Naturprogrammet med inriktning medicin kombinerat med Vård- och omsorg 

(90 platser fullt utbyggt) 

 Utökning med Ekonomiprogrammet, kombinerat med handel och administration (tidigast 

2021) 

 Utökning med Samhällsprogrammet, kombinerat med Barn- och fritid, inriktning pedagogik 

(tidigast 2021). 

Bergslenagymnasiet 

 Utökning av ytterligare två klasser är möjligt. 

 Flytt av Individuella programmet från Almåsgymnasiet till Hulta Ängar, så att hela 

programmet lokaliseras här (förutsätter mindre lokalutökningar). 

Bäckängsgymnasiet 

 Utökning av Samhällsprogrammet med ökning 30 platser. 

Sven Eriksongymnasiet 

 Utökning av Ekonomiprogrammet med ytterligare 60 elever. 

Viskastrandsgymnasiet 

 Utökning på Samhällsprogrammet kombinerat med media (180 platser totalt) 

 Utökning på Teknikprogrammet kombinerat med byggnadsingenjör / elingenjör (90 platser 

totalt) 

 Utökning på Introduktionsprogrammet med yrkesprofilerna (från 30 till 50 platser) 

 Pausa Estetprogrammet (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 30). 

 Pausa Hantverk textil/design (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 13). 

Kyllaredsgymnasiet 

Förvaltningen kommer på mötet den 11 juni att presentera ett diskussionsunderlag med några olika 

scenarier för programstrukturer på Kyllared. 

3.5. Kompetensförsörjningsplan   
Med den strategiska kompetensförsörjningen menar förvaltningen, en gemensam process för att 

fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess 

behov/kvalitet.  

För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder är 

det viktigt att vi har ett enhetligt och systematiskt arbetssätt med en tydlig ansvarsfördelning.  

ARUBA-modellen. (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla). Mot bakgrund av 

åldersstruktur bedömer förvaltningen i ett inledande skede att det främsta fokuset bör vara på att 

utveckla och behålla. Dock behöver även strategier för att attrahera och rekrytera också stärkas för 

att säkerställa att vi har rätt kompetens för rätt ändamål. Analys om läget i förvaltningen och 

planerade åtgärder samlas i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Nuvarande plan är beslutad 

för perioden 2017 - 2019. Det gemensamma utvecklingsarbetet i förvaltningen ska mynna ut i en 

reviderad kompetensförsörjningsplan för perioden 2020 - 2023. 
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3.6. Ekonomisk resursfördelning kopplat till verksamhetsutveckling  
Gymnasieskolan 

I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som är fördelad med 

riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och specialdestinerade medel. Fördelningen 

mellan de destinerade medlen och den del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % 

direktdestinerad och 70 % programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 

oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever för höstterminen 

och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med särskilda behov och 

socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa incitament till verksamhetsutveckling behöver resursfördelningsmodellen uppdateras 

till att det blir en elevpeng i stället för ett årsanslag. En elevpeng som baseras på två 

elevtalsavläsningar per år. Dessutom behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med 

särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtal, med 

avläsningar två gånger per år. En ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin 

utgångspunkt i riksprislistan. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, vara baserad på 

skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara tillämpbar såväl på de kommunala som 

de fristående skolorna och den ska kunna tåla förändringar över tid utan att kräva grundläggande 

förändringar. 

Ett annat mått på en bra resursfördelningsmodell kan sägas vara hur väl den förstås av verksamheten 

vilket visar på vikten av att den är enkel och upplevs som rättvis i den bemärkelsen att den är 

begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola för alla elever. 

Gymnasiesärskolan 

I dag tilldelas gymnasiesärskolan ett anslag som baseras på elevtal och historisk budgettilldelning 

uppräknad med kostnads- och löneökningskompensationen. För att budgettilldelningen skall ha en 

tydlig koppling till elevernas förutsättningar och behov behöver resursfördelningen ses över och 

anpassas utifrån elev- och verksamhetsperspektivet. 

Vuxenutbildningen 

Verksamheten tilldelas ett anslag baserat på tidigare budgettilldelning, vilket räknats upp år från år 

med kostnads- och löneökningskompensationen. Det finns ett behov av att se över 

Vuxenutbildningens kostnadsstruktur och utveckla resurstilldelningsmodell utifrån ett elev- och 

verksamhetsperspektiv. 
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4. Slutsatser och rekommendationer 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en grundverksamhet av hög kvalitet. De elever som 

genomför hela sin utbildning har mycket goda resultat i ett nationellt perspektiv. Några av de 

utmaningar som förvaltningen ser är att det finns 400 ungdomar i gymnasieåldern som varken 

arbetar eller studerar. Med den ökade ambitionen att fler elever ska genomföra en 

gymnasieutbildning så blir det en utmaning att bibehålla nuvarande goda resultat. En annan 

utmaning är att en stor andel elever inte blir erbjudna plats enligt sitt förstahandsval. En viktig 

konsekvens blir att dessa elever i högre grad avbryter sina studier. En strategi för att hantera dessa 

utmaningar är att genomföra nedanstående åtgärder, vilka har sin utgångspunkt i de fyra 

gemensamma utvecklingsområdena. 

Framtidens lärande 

 Utveckla kommunikationen med näringsliv, högskola och samhälle i syfte att stärka bilden av 

skolan. 

 Utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning/ karriärvägledning. 

 Ta fram en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. 

 I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till bildningsstaden 2.0. 

Främja integration 

 I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur.  

 Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola. 

Kompetensförsörjning 

 Genomföra aktiviteter i syfte att attrahera och rekrytera rätt kompetens till förvaltningen. 

Ökad måluppfyllelse 

 I samverkan med grundskoleförvaltningen ska en gemensam plan för att främja skolnärvaro, 

förebygga frånvaro och skolavbrott. 

Ytterligare en utmaning är befolkningsutvecklingen. Förvaltningen bedömer att behovet av 

utbildningsplatser i Borås Stads kommunala gymnasieskolor kommer att öka med minst 1000 elever 

fram till 2027. Denna utbyggnad bör ske med beaktande av de gemensamma utvecklingsområdena.  

Utifrån ovanstående slutsatser ger förvaltningen följande rekommendationer: 

 Nämnden prioriterar samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i 

syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade 

utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet. 

 Nämnden ger förvaltningen i Budget 2020 i uppdrag att genomföra förslag till åtgärder inom 

de gemensamma utvecklingsområdena (enligt ovanstående punkter). 

 Nämnden prioriterar ner ambitionen att erbjuda alla program och inriktningar i syfte att 

frigöra resurser för att kunna bygga ut de program där det finns ett högt söktryck. 

 Nämnden bör i sin styrning och ledning av förvaltningen beakta Kommunstyrelsens beslut 

om Tillitsbaserad styrning, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att skapa 

ett handlingsutrymme för förvaltning/profession. 
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Ärendet i sin helhet 
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”Bidragsbelopp per program” som expedieras varje enskilt år till friskolor med 
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A D F H J L N O P Q R S T U V X Y

BORÅS STAD  GYMNASIESKOLAN   -    BIDRAGSBELOPP PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING 

Påslag 3% 6% Avstämning l
SUMMA Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal Underv. Läromedel Elevhälsa Måltider Lokalk. Summa Adm SUMMA Moms Utfall Bidragsb per plats l
elever 2010 l

BF 80 39430 4280 1569 3919 20382 69580 2087 71667 4300 75 967 70 670 5 297 75967 6039 l
l

BA 146 51971 5615 1569 3919 29309 92383 2771 95154 5709 100 863 99 586 1 278 100863 14676 l
l

EL         187 48825 4311 1569 3919 20562 79186 2376 81562 4894 86 455 81 682 4 773 86455 16124 l
l

ENERGI 83 40027 8243 1569 3919 19144 72902 2187 75089 4505 79 595 92 294 -12 700 79595 6606 l
l

ESTETISKA 156 33257 6074 1569 3919 23990 68808 2064 70872 4252 75 124 61 390 13 735 75124 11682 l
ESTETISKA, musik 83 31160 5345 1569 3919 16167 58160 1745 59905 3594 63 499 71 639 -8 140 63499 5270 l
FORDON 173 52594 3299 1569 3919 31466 92848 2785 95633 5738 101 371 95 792 5 579 101371 17537 l
FORDON, transport 64 64235 17938 1569 3919 23322 110984 3330 114313 6859 121 172 118 546 2 626 121172 7694 l
HANDEL & ADM 107 38064 4887 1569 3919 22420 70859 2126 72985 4379 77 364 70 312 7 052 77364 8278 l

l
HANTVERK 167 41171 15892 1569 3919 32775 95326 2860 98186 5891 104 077 99 935 4 143 104077 17329 l

l
HOTELL & REST 139 46371 9424 1569 3919 27263 88545 2656 91201 5472 96 674 86 598 10 076 96674 13438 l

l
IB 121 50710 10329 1569 3919 9292 75818 2275 78093 4686 82 778 69 903 12 875 82778 9975 l

l
INDIVIDUELLA 305 59693 2195 1569 3919 10575 77951 2339 80290 4817 85 107 68 361 16 746 85107 25958 l

l
INDUSTRI 103 55497 4578 1569 3919 35134 100696 3021 103717 6223 109 940 94 410 15 531 109940 11269 l

l
LIVSMEDEL 37 41047 5255 1569 3919 42197 93987 2820 96807 5808 102 615 105 228 -2 613 102615 3745 l

l
MEDIE 143 46609 4135 1569 3919 26178 82409 2472 84881 5093 89 974 85 512 4 462 89974 12821 l

l
NV 276 40649 5590 1569 3919 14164 65890 1977 67867 4072 71 939 65 793 6 146 71939 19819 l

l
OMVÅRDN:PR 197 31924 4413 1569 3919 21286 63111 1893 65005 3900 68 905 70 704 -1 800 68905 13574 l

l
SP 700 28981 5854 1569 3919 11754 52076 1562 53638 3218 56 857 61 856 -4 999 56857 39800 I

l
TEKNIK 257 30704 5326 1569 3919 9292 50809 1524 52333 3140 55 473 61 832 -6 359 55473 14229 l

l
l

lärling 20 31672 4908 1569 3814 14964 56926 1708 58634 3518 62 152 63 528 -1 376 62152 1212 l
SM entreprenör 63 48360 11713 1569 3919 9292 74852 2246 77098 4626 81 724 74 518 7 205 81724 5108 l
SM inf. teknik 108 42441 7330 1569 3919 17472 72730 2182 74912 4495 79 407 79 524 -117 79407 8576 l
SM idrott 225 28570 6530 1569 3919 10404 50992 1530 52522 3151 55 673 56 194 -521 55673 12499 l
SM GPT 88 34979 10427 1569 3919 9292 60186 1806 61992 3719 65 711 69 482 -3 771 65711 5750 l
SM Design 83 31160 6349 1569 3919 20868 63864 1916 65780 3947 69 727 79 534 -9 807 69727 5787 l
SM Adventure 95 27236 8125 1569 3919 12887 53736 1612 55348 3321 58 669 75 765 -17 097 58669 5574 l
SM Hotell o turism 73 36233 5756 1569 3919 26502 73978 2219 76197 4572 80 769 87 772 -7 003 80769 5896 l

l
l

TOTALKOSTN Tkr 4271 170 745 496 26 976 450 6 701 262 16 735 623 77 673 090 298 831 920 8 964 958 307 796 877 18 467 813 326 264 690 323 487 664 2 777 026 326 264 690 326265 l
BELOPP ATT FÖRDELA 170 745 496 26 976 450 6 701 262 16 735 623 77 673 090 298 831 919 8 964 958 307 796 877 18 467 813 326 264 690 323 487 663 2 777 026 326 264 690

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 39 978 6 316 1 569 3 918 18 186 69 968 2 099 72 067 4 324 76 391 74 280

1 Expediera Praktiska Bidragsbelopp UTFALL 2010 Gymnasieskolan



Antal elever/Program Ersättning
Praktiska elev Praktiska

BP 26 1 278 33 216
BP lärling 11 -1 376 -15 138
EC 26 4 773 124 094
FP 13 5 579 72 524
IP 14 15 531 217 431
HV 12 4 143 49 713
HR 9 10 076 90 682
EN 20 -12 700 -253 991

131 318 530
Praktiska Totalt ej utbetalt:

Praktiska 318 530



BORÅS KOMMUN  GYMNASIESKOLAN   -    KOSTNADER PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING ÅRSREDOVISNING 2010 GRUND - enligt skolornas fördelning
Enligt SCB's elevantal = 4281 * lika lokal adm

* lika skolmåltider Avstämningl
Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal C förv admLokal admUndervisn LäromedelMåltider Lokaler Städning Vaktm APU InventarierÖvrigt  SUMMA Resor per plats l
elever o inack l

BARN & FRITID 80 4563 5088 36225 4360 3883 15402 3634 1396 1123 0 5476 81151 2002 83153 6611 l
l

BYGG 146 4563 5088 47224 5720 3883 25948 2423 1009 2003 0 4656 102519 2002 104520 15208 l
l

EL         187 4563 5088 45029 4392 3883 17180 2423 1009 1218 0 4656 89442 2002 91444 17054 l
l

ENERGI 88 4563 5088 36964 8397 3883 15903 1756 1532 950 0 3774 82811 2002 84813 7464 l
l

ESTETISKA 156 4563 5088 31501 6188 3883 18810 3159 2080 0 4365 79636 2002 81637 12695 l
ESTETISKA, musik 83 4563 5088 29515 5446 3883 12482 2087 1638 0 4365 69066 2002 71068 5899 l
FORDON 173 4563 5088 47679 3361 3883 28097 2424 1022 2138 0 4656 102913 2002 104914 18150 l
FORDON, transp. 64 4563 5088 58671 18275 3883 19913 2423 1044 2174 0 4619 120652 2002 122653 7788 l
HANDEL & ADM 107 4563 5088 33830 4978 3883 17445 3634 1396 2225 0 5478 82520 2002 84522 9044 l

l
HANTVERK 167 4563 5088 35939 16190 3883 27825 3634 1396 3059 0 5526 107104 2002 109105 18166 l

l
HOTELL & REST 139 4563 5088 42715 9600 3883 22299 3634 1396 1208 0 5652 100039 2002 102041 14184 l

l
IB 121 4563 5088 48033 10523 3883 6028 1755 1532 0 3737 85141 2002 87143 10501 l

l
INDIVIDUELLA 305 4563 5088 55565 2237 3883 8496 1387 718 977 0 5069 87983 2354 90336 27553 l

l
INDUSTRI 103 4563 5088 50368 4664 3883 31079 2960 1181 2200 0 6002 111987 2002 113988 11684 l

l
LIVSMEDEL 37 4563 5088 36645 5353 3883 37270 3634 1396 2236 0 5466 105534 2002 107536 3925 l

l
MEDIE 143 4563 5088 43202 4213 3883 22811 2422 1009 946 0 4619 92755 2002 94757 13503 l

l
NV 276 4563 5088 38503 5695 3883 10261 1710 2228 0 4365 76295 2002 78297 21571 l

l
OMVÅRDN:PR 197 4563 5088 29069 4495 3883 16308 3634 1396 1170 0 5544 75151 2002 77153 15199 l

l
SP 700 4563 5088 27451 5964 3883 8678 1684 1421 0 4166 62897 2002 64899 45429 I

l
TEKNIK 257 4563 5088 29083 5426 3883 6028 1755 1532 0 3737 61094 2002 63096 16184 l

l
SM entreprenör 63 4563 5088 45807 11933 3883 6028 1755 1532 0 3737 84325 2002 86327 5395 l
SM inf. teknik 108 4563 5088 39432 7468 3883 14084 2422 1009 768 0 5545 84261 2002 86263 9316 l
SM idrott 225 4563 5088 27062 6653 3883 7143 1755 1532 0 3737 61415 2002 63417 14237 l
SM GPT 88 4563 5088 33133 10623 3883 6028 1755 1532 0 3737 70341 2002 72343 6330 l
SM Design 83 4563 5088 29515 6468 3883 15812 2651 2456 0 4365 74801 2002 76802 6375 l
SM Adventure 95 4563 5088 25798 8278 3883 9922 1653 1344 0 4365 64893 2002 66895 6355 l
SM Hotell o turism 73 4563 5088 30301 5864 3883 21538 3633 1396 4019 0 8166 88450 2002 90451 6603 l

l
l

TOTALKOSTN Tkr 4257 19 423 21 657 157 876 27 427 16 529 61 919 9 777 5 970 3 462 0 19 755 343 794 8 627 352 421 352421 l
AVSTÄMNING Tkr 19 423 21 657 157 876 27 427 16 529 61 919 9 777 5 970 3 462 0 19 755 343 794 8 627 343 756 = BS enl SCB

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 4563 5088 37090 6444 3883 14547 2297 1403 813 0 4641 80769 2027 82796

enl SCB= 80299
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KOSTNADER 2010 UNDERVISNING inkl APU o SYO

Totalbelopp 2010 UTFALL
Underndervisning gymn skolan 166 144 986 inkl Utv.enh Inkl komputv. på underv. övr komp.utv på separat rad

-PO-pålägget 0,83% -953 798 (inkl underv, APU o SYO)
+ Rektorer 8 377 700
- Omplacering 2529 -351 565
+ Kompetensutveckling 1 772 319
+ SYO, inkl PO 2 385 173

- Avdrag för särskilt stöd -3 000 000
- Avdrag för modersmål -1 046 343
- Särskilda kost utanf org -1 036 200
- Språkintro -82 776
- Avdrag för NIU/LIU -864 000
- Avdrag IP inr verkstad -600 000

---------------
170 745 496
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KOSTNADER 2010 LÄROMEDEL

Totalbelopp 2010 UTFALL
Läromedel 29 802 632

- PO-pålägget 0,83% -7 341
- Kompetensutveckling -310 541 Flyttas till undervisning
- NIU -329 716
- Språkintro -78 584
- Buffert fördelad FBS -2 100 000

---------------
26 976 449
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KOSTNADER 2010 ELEVHÄLSA Skolhälsovård

Kuratorvsmh
Totalbelopp 2010 UTFALL Psykolog
Elevhälsa 6 897 297

-PO-pålägget 0,83% -38 219

- Kompetensutveckling -157 816 Flyttas till undervisning

---------------
6 701 262
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KOSTNADER 2010 MÅLTIDER

Totalbelopp 2010 UTFALL
Skolmåltid 16 868 382

-PO-pålägget 0,83% -60 061
- Kompetensutveckling -21 819 Flyttas till undervisning
- Språkintro -50 879

---------------
16 735 623
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KOSTNADER 2010 LOKALER

Totalbelopp 2010 UTFALL
Lokaler 78 332 045

-PO-pålägget 0,83% -89 578
- Kompetensutveckling -28 115 Flyttas till undervisning

-Lokalbanken  totalt -541 263

---------------
77 673 090
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BORÅS STAD  GYMNASIESKOLAN   -    BIDRAGSBELOPP PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING 

Påslag 3% 6% Avstämning l
SUMMA Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal Underv. Läromedel Elevhälsa Måltider Lokalk. Summa Adm SUMMA Moms Totalt Totalt per plats l
elever Utfall Bidr belopp Avvikelse l

BF 88,0 41443 5952 1904 4201 18683 72183 2165 74348 4461 78809 67773 11 036 78809 6935 l
l

BP 159,0 49530 9464 1904 4201 34134 99234 2977 102211 6133 108343 100589 7 754 108343 17227 l
l

EE 170,5 42628 8363 1904 4201 21586 78682 2360 81043 4863 85905 87204 -1 298 85905 14647 l
l
l

EK 258,5 31545 4702 1904 4201 9919 52272 1568 53840 3230 57071 59825 -2 754 57071 14753 l
l

EN 83,0 40976 9482 1904 4201 17251 73813 2214 76028 4562 80589 80428 161 80589 6689 l
VF 10,0 40976 9482 1904 4201 17251 73813 2214 76028 4562 46816 88192 -41 376 46816 468 l
ESTETISKA 144,0 30245 4994 1904 4201 20628 61973 1859 63832 3830 67662 66747 915 67662 9743 l
ESTETISKA, musik 82,0 30177 4170 1904 4201 13742 54193 1626 55819 3349 59168 70765 -11 597 59168 4852 l
FORDON 162,5 57830 11043 1904 4201 33440 108419 3253 111671 6700 118372 105897 12 474 118372 19235 l
FORDON, transport 64,5 67361 24627 1904 4201 27556 125650 3769 129419 7765 137184 132738 4 446 137184 8848 l
HANDEL & ADM 98,0 36676 6626 1904 4201 23862 73269 2198 75467 4528 79995 77881 2 114 79995 7840 l

l
HU 40,0 30252 4803 1904 4201 13730 54891 1647 56538 3392 59930 59825 105 59930 2397 l

l
HV 221,5 43090 11416 1904 4201 33114 93725 2812 96537 5792 102329 99534 2 795 102329 22666 l

l
HOTELL & REST 110,5 55314 11077 1904 4201 28115 100612 3018 103630 6218 109848 91330 18 517 109848 12138 l

l
IB 119,5 50377 6511 1904 4201 9920 72914 2187 75101 4506 79607 82831 -3 223 79607 9513 l

l
INDIVIDUELLA 251,5 75427 1682 1904 4201 12352 95566 2867 98433 5906 104339 82445 21 894 104339 26241 l

l
INDUSTRI 83,0 60648 5197 1904 4201 36570 108520 3256 111776 6707 118482 90372 28 110 118482 9834 l

l
LIVSMEDEL 50,5 39133 5584 1904 4201 43066 93888 2817 96705 5802 102507 109329 -6 822 102507 5177 l

l
MEDIE 102,5 55762 7682 1904 4201 29058 98608 2958 101566 6094 107660 94526 13 135 107660 11035 l

l
NV 297,5 40564 5247 1904 4201 14370 66286 1989 68275 4096 72371 68779 3 593 72371 21530 l

l
OMVÅRDN:PR 195,0 38690 4493 1904 4201 22069 71357 2141 73498 4410 77908 68458 9 450 77908 15192 l

l
SP 460,5 32991 3559 1904 4201 14632 57288 1719 59006 3540 62547 59825 2 722 62547 28803 l

l
TEKNIK 290,0 33973 5574 1904 4201 9920 55573 1667 57240 3434 60675 58308 2 367 60675 17596 l

l
l

lärling 29,5 38603 6093 1904 4201 16719 67520 2026 69546 4173 73718 76526 -2 808 73718 2175 l
SM entreprenör 61,0 49768 9504 1904 4201 9920 75296 2259 77555 4653 82209 86409 -4 201 82209 5015 l
SM inf. teknik 86,0 41927 9887 1904 4201 18806 76726 2302 79028 4742 83770 87061 -3 291 83770 7204 l
SM idrott 165,0 30640 5590 1904 4201 11142 53477 1604 55081 3305 58386 55885 2 501 58386 9634 l
SM GPT 73,0 45043 10281 1904 4201 9920 71349 2140 73489 4409 77899 67950 9 949 77899 5687 l
SM Design 81,5 39402 4889 1904 4201 17758 68154 2045 70199 4212 74411 78974 -4 563 74411 6064 l
SM Adventure 90,5 37025 7655 1904 4201 13742 64527 1936 66463 3988 70451 68618 1 832 70451 6376 l
SM Hotell o turism 56,5 42146 4354 1904 4201 26786 79392 2382 81774 4906 86680 78233 8 447 86680 4897 l

l
l

TOTALKOSTN Tkr 4185,0 178 818 457 27 509 429 7 949 557 17 540 809 79 541 751 311 360 003 9 340 800 320 700 803 19 242 048 339 942 851 326 745 390 13 197 461 339 942 851 339943 l
BELOPP ATT FÖRDELA 178 818 457 27 509 429 7 949 557 17 540 809 79 541 751 311 360 003 9 340 800 320 700 803 19 242 048 339 942 851 326 745 390 13 197 461 339 942 851

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 42728 6573 1900 4191 19006 74399 2232 76631 4598 81229 77063
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totalt BS elever Ersättning
Praktiska elev Praktiska

BP 29 7 754 224 879
BP Lärling 17 -2 808 -47 733
EE/EC 17 -1 298 -22 069
EE Lärling 3 -2 808 -8 423
FP/FT 10 12 474 124 741
FP lärling 6 -2 808 -16 847
IP 7 28 110 196 772
IP lärling 5 -2 808 -14 039
VF 2 -7 603 -15 206
VF lärling 1 -2 808 -2 808
HV 9 2 795 25 154
HT/HR 8 18 517 148 138
RL lärling 3 -2 808 -8 423
EN 11 161 1 775

128 585 910
Praktiska Totalt ej utbetalt:

Praktiska 585 910



BORÅS KOMMUN  GYMNASIESKOLAN   -    KOSTNADER PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING ÅRSREDOVISNING 2011 GRUND - enligt skolornas fördelning
Enligt SCB's elevantal = 4194 * lika lokal adm

* lika skolmåltider Avstämningl
Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal C förv admLokal admUndervisn LäromedelMåltider Lokaler Städning Vaktm APU InventarierÖvrigt  SUMMA Resor per plats l
elever 6,22 o inack l

BARN & FRITID 67 9090 5682 38742 6257 4239 14162 2919 1571 72 0 5023 87756 1983 89739 5968 l
l

BYGG 158 9090 5682 49712 9950 4239 29561 3242 1275 1727 0 4749 119226 1983 121209 19151 l
l

EL         170 9090 5682 48829 8792 4239 18299 2142 1110 1502 0 4749 104433 1983 106416 18091 l
l
l

EK 256 9090 5682 29544 4943 4239 6735 1802 1366 0 3138 66539 1983 68522 17542 l
l

ENERGI 95 9090 5682 37609 9968 4239 14385 1493 1345 767 0 3616 88192 1983 90175 8522 l
l

ESTETISKA 134 9090 5682 28326 5250 4239 15163 2577 2854 0 4324 77505 1983 79488 10651 l
ESTETISKA, musik 80 9090 5682 28262 4383 4239 10635 1821 1263 0 4324 69699 1983 71682 5735 l
FORDON 163 9090 5682 52019 11610 4239 29522 2673 1190 2142 0 5549 123715 1983 125698 20426 l
FORDON, transp. 63 9090 5682 59319 25890 4239 23120 3160 1230 3768 0 4591 140089 1983 142072 8880 l
HANDEL & ADM 102 9090 5682 31760 6966 4239 18910 3285 1628 2589 0 5634 89782 1983 91765 9360 l

0 l
HU 20 9090 5682 28333 5049 4239 10623 1819 1266 0 4324 70425 1983 72408 1412 l

l
HANTVERK 229 9090 5682 37954 12001 4239 28273 3203 1583 2402 0 5476 109903 1983 111886 25622 l

l
HOTELL & REST 109 9090 5682 49665 11645 4239 23156 3285 1628 2139 0 5634 116162 1983 118145 12819 l

l
IB 118 9090 5682 47181 6845 4239 6735 1802 1366 0 3138 86078 1983 88061 10347 l

l
INDIVIDUELLA 250 9090 5682 69174 1768 4239 9969 1475 887 1467 0 8364 112115 2400 114515 28572 l

l
INDUSTRI 70 9090 5682 54316 5463 4239 32686 2540 1283 2484 0 6567 124350 1983 126333 8843 l

l
LIVSMEDEL 54 9090 5682 34399 5871 4239 38082 3285 1628 2251 0 5634 110160 1983 112143 6000 l

l
MEDIE 109 9090 5682 51001 8076 4239 25885 2060 1065 1223 0 4591 112912 1983 114895 12466 l

l
NV 296 9090 5682 37990 5516 4239 10642 1823 1881 0 4324 81187 1983 83170 24618 l

l
OMVÅRDN:PR 199 9090 5682 34589 4724 4239 17120 3285 1628 1646 0 5634 87636 1983 89619 17834 l

l
SP 478 9090 5682 30898 3741 4239 11396 1948 1264 0 4324 72582 1983 74565 35642 l

l
TEKNIK 290 9090 5682 31818 5860 4239 6735 1802 1366 0 3138 69730 1983 71713 20761 l

l
SM entreprenör 61 9090 5682 46610 9991 4239 6735 1802 1366 0 3138 88653 1983 90636 5483 l
SM inf. teknik 85 9090 5682 37864 10394 4239 15650 2060 1065 1403 0 6103 93550 1983 95533 8073 l
SM idrott 182 9090 5682 28696 5876 4239 7955 1802 1366 0 3138 67844 1983 69827 12709 l
SM GPT 74 9090 5682 42185 10808 4239 6735 1802 1366 0 3138 85045 1983 87028 6397 l
SM Design 87 9090 5682 36902 5139 4239 14070 2395 1264 0 4324 83105 1983 85088 7360 l
SM Adventure 90 9090 5682 34676 8047 4239 10633 1821 1265 0 4324 79777 1983 81760 7358 l
SM Hotell o turism 54 9090 5682 36822 4577 4239 21956 3203 1583 2650 0 5476 95278 1983 97261 5203 l

l
l

TOTALKOSTN Tkr 4135 37 588 23 495 164 651 28 707 17 528 63 444 9 344 5 839 3 616 0 19 329 373 539 8 304 381 843 381843 l
AVSTÄMNING Tkr 37 588 23 495 164 651 28 707 17 528 63 444 9 344 5 839 3 616 0 19 329 373 539 8 304 358 070 = BS enl SCB

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 9090 5682 39819 6942 4239 15343 2260 1412 875 0 4674 90336 2008 92344

enl SCB= 85255
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A B C D E F G H I

KOSTNADER 2011 UNDERVISNING inkl APU o SYO

Totalbelopp 2011 UTFALL
undervisning gymn.skolan 164 468 423 Inkl kompetensutveckling på undervisning. Övr kompetensutv. tillagd på separat rad.
underv. Utv enh UK 2572 1 641 976
underv Utv enh övergr 2571 (ej i våra böcker) 1 990 805
och APU 3 779 332
och SYO 2 625 873 Inkl kompetensutveckling på SYO. Övr kompetensutv. tillagd på separat rad.

-PO-pålägget 0,83% för
undervisning gymn.skolan -747 632
underv. Utv enh UK 2572 -9 381
underv Utv enh övergr 2571 (ej i våra böcker) -3 970
och APU -6 153
och SYO -10 985

+ Rektorer 8 353 536
+ övr skolledare (gymn chefer)  25%

- Omplacering 2529 -644 279
+ Kompetensutveckling 2 191 279

- Avdrag för särskilt stöd -3 000 000
- Avdrag för modersmål -1 090 752
- Avdrag för NIU/LIU -644 329
- Avdrag för Språkintroduktion -75 285

---------------
178 818 457
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A B C D E
KOSTNADER 2011 LÄROMEDEL

Totalbelopp 2011 UTFALL

läromedel 32 667 745

- PO-pålägget 0,83% -4 279

- Kompetensutveckling -321 414 Flyttas till undervisning
- Buffert fördelad FBS -4 550 000
- Avdrag NIU/LIU -219 298
- Avdrag Språkintro -63 325

---------------
27 509 429
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A B C D E F G
KOSTNADER 2011 ELEVHÄLSA Skolhälsovård

Kuratorvsmh
Totalbelopp 2011 UTFALL Psykolog

elevhälsa, skolhälsovård 3 963 595
                , psykolog (utv enh) 636 158
                , kurator 3 614 786

-PO-pålägget 0,83%
elevhälsa, skolhälsovård -15 562
                , psykolog (utv enh) -1 661
                , kurator -16 031

- Kompetensutveckling -231 728 Flyttas till undervisning

---------------
7 949 557
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A B C D E
KOSTNADER 2011 MÅLTIDER

Totalbelopp 2011 UTFALL

skolmåltid 17 624 881

-PO-pålägget 0,83% -50 083
- Kompetensutveckling -33 989 Flyttas till undervisning

---------------
17 540 809
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A B C D E F
KOSTNADER 2011 LOKALER

Totalbelopp 2011 UTFALL

lokaler 65 005 321
vaktmästeri 5 845 836
städning 9 351 974

-PO-pålägget 0,83%
lokaler
vaktmästeri -24 217
städning -42 936

- Kompetensutveckling -21 240 Flyttas till undervisning

-Lokalbanken  totalt -572 986

---------------
79 541 751
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A D F H J L N O P Q R S T U V X Y

BORÅS STAD  GYMNASIESKOLAN   -    BIDRAGSBELOPP PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING 

Påslag 3% 6% Avstämning l
SUMMA Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal Underv. Läromedel Elevhälsa Måltider Lokalk. Summa Adm SUMMA Moms Totalt Totalt Avvikelse per plats l
elever Utfall Förd belopp l

BF 111 45564 5367 1854 4059 17322 74166 2225 76391 4583 80974 78098 2 877 80974 8988 l
l

BA 182 56105 9917 1854 4059 37190 109125 3274 112399 6744 119143 103498 15 645 119143 21684 l

BA inr anl.fordon 5 57668 27195 1854 4059 37496 128272 3848 132120 7927 140047 121729 18 319 140047 700

EE 161 45200 6078 1854 4059 20271 77461 2324 79785 4787 84572 84776 -204 84572 13574 l
EN 43 48267 7890 1854 4059 20561 82631 2479 85110 5107 90217 80437 9 780 90217 3879 l
VF 58 40723 7981 1854 4059 19546 74162 2225 76387 4583 80970 80435 535 80970 4656 l
ESTETISKA 164 30920 5342 1854 4059 19185 61360 1841 63201 3792 66993 76414 -9 422 66993 10953 l
ESTETISKA, musik 82 32759 4628 1854 4059 13609 56908 1707 58615 3517 62132 64705 -2 573 62132 5095 l
FORDON 160 65138 10233 1854 4059 33294 114578 3437 118015 7081 125096 104852 20 244 125096 20015 l
FORDON, transport 62 66325 22991 1854 4059 33600 128829 3865 132694 7962 140655 120339 20 316 140655 8721 l
HANDEL & ADM 99 42532 6322 1854 4059 23393 78160 2345 80505 4830 85335 79271 6 064 85335 8405 l

HV 256 50965 11586 1854 4059 33476 101940 3058 104998 6300 111298 102847 8 451 111298 28492 l

HOTELL & REST 91 61229 10769 1854 4059 27874 105785 3174 108959 6538 115496 97702 17 794 115496 10510 l

IB 116 65303 7688 1854 4059 11878 90782 2723 93506 5610 99116 83293 15 823 99116 11448 l
RL 79 44469 7106 1854 4059 35459 92947 2788 95736 5744 101480 101391 88 101480 7966 l
INDIVIDUELLA 212 83664 2877 1854 4059 15630 108085 3243 111327 6680 118007 88811 29 197 118007 24959 l

l
INDUSTRI 65 81985 7848 1854 4059 43933 139679 4190 143869 8632 152501 113265 39 236 152501 9836 l

l
MEDIE 56 62433 8350 1854 4059 19998 96693 2901 99594 5976 105569 92708 12 861 105569 5859 l

l
NV 351 37440 5017 1854 4059 12087 60457 1814 62271 3736 66007 73551 -7 545 66007 23168 l

l
VO 181 31223 4273 1854 4059 21732 63140 1894 65034 3902 68936 69169 -233 68936 12477 l

SP 496 33321 3495 1854 4059 13462 56191 1686 57877 3473 61349 57660 3 690 61349 30399 I

HU 55 23908 3769 1854 4059 9920 43510 1305 44816 2689 47505 57660 -10 155 47505 2613 l
l

TEKNIK 325 34613 6272 1854 4059 11879 58676 1760 60436 3626 64062 56483 7 580 64062 20788 l
l

EK 321 32475 5698 1854 4059 11878 55964 1679 57642 3459 61101 57660 3 441 61101 19613 l

Lärling 40 38833 6087 1854 3873 17000 67647 2029 69677 4181 73857 74016 -159 73857 2917 l
SM entreprenör 61 66183 13716 1854 4059 11878 97689 2931 100620 6037 106657 81655 25 002 106657 6453 l
SM inf. teknik 51 51223 4820 1854 4059 18886 80842 2425 83268 4996 88264 80640 7 624 88264 4501 l
SM idrott 81 30654 8327 1854 4059 13738 58632 1759 60391 3623 64014 56198 7 816 64014 5185 l
SM GPT 43 46583 17304 1854 4059 11878 81678 2450 84128 5048 89176 65302 23 874 89176 3835 l
SM Design 59 59203 7999 1854 4059 24159 97274 2918 100192 6012 106204 70729 35 475 106204 6266 l
SM Adventure 59 61731 14593 1854 4059 20811 103048 3091 106139 6368 112508 58663 53 845 112508 6638 l
SM Hotell o turism 31 50069 4394 1854 4059 27264 87639 2629 90268 5416 95684 82395 13 289 95684 2966 l

l
l

TOTALKOSTN Tkr 4150 189 392 179 28 760 097 7 691 752 16 836 334 81 153 322 323 833 684 9 715 011 333 548 694 20 012 922 353 561 616 329 077 698 24 483 917 353 561 616 353 562 l
BELOPP ATT FÖRDELA 189 392 179 28 760 097 7 691 752 16 836 334 81 153 322 323 833 684 9 715 011 333 548 694 20 012 922 353 561 616 329 077 698 24 483 917 353 561 616

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 45 642 6 931 1 854 4 057 19 557 78 042 2 341 80 383 4 823 85 206 77 412
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totalt BS elever Ersättning
Praktiska elev Praktiska

BA 24 15 645 375 473
BA lärling 23 -159 -3 575
EE 11 -204 -2 243
EE lärling 7 -159 -1 112
FP/FT 6 20 244 121 463
FP/FT lärling 7 -159 -1 112
HV 9 8 451 71 830
IP/IN 6 39 236 235 418
IP/IN lärling 7 -159 -1 112
VF 2 535 1 070
HT 6 17 794 106 765
RL/LP lärling 4 -159 -636
EN 6 9 780 53 789

117 956 018
Praktiska Totalt ej utbetalt:

Praktiska 956 018



BORÅS KOMMUN  GYMNASIESKOLAN   -    KOSTNADER PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING ÅRSREDOVISNING 2012 GRUND - enligt skolornas fördelning
Enligt SCB's elevantal = 4142 * lika lokal adm

* lika skolmåltider Avstämningl
Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal C förv admLokal admUndervisn LäromedelMåltider Lokaler Städning Vaktm APU InventarierÖvrigt  SUMMA Resor per plats l
elever 6,22 o inack l

BARN & FRITID 117 5 004 5 374 42 442 5 647 4 070 12 978 2 712 1 317 -21 0 2 136 81 658 2079 83737 9797 l
l

BYGG 183 5 004 5 374 50 463 10 434 4 070 32 248 2 981 1 286 1 772 0 2 812 116 443 2079 118523 21630 l
l

BA inr anl.fordon 5 5 004 5 374 50 531 28 613 4 070 32 531 3 000 1 285 3 158 0 2 894 136 459 2079 138538 693 l
l

EL         161 5 004 5 374 49 284 9 659 4 070 19 427 2 081 1 285 1 695 0 2 589 100 467 2079 102546 16510 l
l

ENERGI 45 5 004 5 374 43 301 8 302 4 070 16 720 1 988 1 480 1 636 0 1 038 88 912 2079 90991 4095 l
l

ESTETISKA 146 5 004 5 374 28 786 5 621 4 070 13 725 2 482 2 630 0 2 120 69 811 2079 71891 10460 l
ESTETISKA, musik 82 5 004 5 374 30 498 4 869 4 070 10 287 1 853 1 222 0 2 120 65 296 2079 67376 5525 l
FORDON 162 5 004 5 374 58 402 10 767 4 070 28 422 2 981 1 286 2 242 0 3 241 121 788 2079 123867 20067 l
FORDON, transp. 62 5 004 5 374 58 470 24 190 4 070 28 705 3 000 1 285 3 279 0 3 282 136 658 2079 138737 8602 l
HANDEL & ADM 107 5 004 5 374 37 107 6 652 4 070 18 460 3 331 1 177 2 491 0 3 073 86 738 2079 88817 9459 l

l
HANTVERK 249 5 004 5 374 45 099 12 190 4 070 28 360 3 331 1 177 2 350 0 3 073 110 027 2079 112106 27858 l

l
HOTELL & REST 94 5 004 5 374 55 013 11 331 4 070 22 860 3 331 1 177 1 991 0 3 073 113 223 2079 115302 10781 l

l
IB 116 5 004 5 374 60 797 8 089 4 070 8 177 2 007 1 479 0 1 120 96 116 2079 98196 11342 l

l
INDIVIDUELLA 212 5 004 5 374 76 318 3 028 4 070 12 275 2 193 878 1 574 0 7 491 118 205 2079 120284 25440 l

l
INDUSTRI 50 5 004 5 374 74 309 8 257 4 070 38 688 2 265 2 183 2 019 0 5 389 147 557 2079 149636 7482 l
LIVSMEDEL 88 5 004 5 374 39 747 5 556 4 070 37 660 3 331 1 177 1 991 0 3 073 106 982 2079 109061 9597 l
MEDIE 88 5 004 5 374 56 607 8 785 4 070 16 713 1 637 1 285 1 518 0 2 687 103 679 2079 105758 9254 l

l
NV 351 5 004 5 374 34 856 5 279 4 070 8 747 1 572 1 549 0 2 120 68 570 2079 70650 24798 l
OMVÅRDN:PR 189 5 004 5 374 39 937 4 410 4 070 16 670 3 331 1 177 1 491 0 3 073 84 536 2079 86615 16370 l

l
l

SP 496 5 004 5 374 31 022 3 677 4 070 10 239 1 845 1 134 0 2 120 64 484 2079 66564 32982 l
l

HU 55 5 004 5 374 22 258 3 966 4 070 7 512 1 346 883 0 2 120 52 532 2079 54612 3004 l
l

TEKNIK 325 5 004 5 374 32 224 6 599 4 070 8 177 2 007 1 479 0 1 120 66 053 2079 68133 22109 l
l

EK 321 5 004 5 374 30 234 5 995 4 070 8 177 2 007 1 479 0 1 120 63 459 2079 65539 21038 l
l

VF/INSVE 66 5 004 5 374 43 966 10 470 4 070 30 428 2 200 1 285 0 2 703 105 499 2079 107579 7100 l
SM entreprenör 61 5 004 5 374 61 616 14 431 4 070 8 177 2 007 1 479 0 1 120 103 277 2079 105357 6374 l
SM inf. teknik 51 5 004 5 374 46 024 5 071 4 070 15 622 1 637 1 285 1 665 0 2 672 88 423 2079 90502 4616 l
SM idrott 81 5 004 5 374 28 539 8 761 4 070 10 003 2 007 1 479 0 1 120 66 356 2079 68436 5543 l
SM GPT 43 5 004 5 374 43 369 18 206 4 070 8 177 2 007 1 479 0 1 120 88 805 2079 90885 3908 l
SM Design 59 5 004 5 374 55 118 8 416 4 070 18 642 3 380 1 699 0 2 120 103 822 2079 105902 6248 l
SM Adventure 59 5 004 5 374 57 471 15 354 4 070 15 701 2 842 1 891 0 2 120 109 826 2079 111906 6602 l
SM Hotell o turism 31 5 004 5 374 44 034 4 623 4 070 22 243 3 350 1 176 2 580 0 3 155 95 608 2079 97687 3028 l

l
l

TOTALKOSTN Tkr 4150 20 763 22 299 177 421 30 793 16 887 66 236 9 757 5 651 3 473 0 10 404 363 685 8 627 372 312 372312 l
AVSTÄMNING Tkr 20 763 22 299 177 421 30 793 16 887 66 236 9 757 5 651 3 473 0 10 404 363 684 8 627 366 510 = BS enl SCB

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 5004 5374 42757 7421 4070 15962 2351 1362 837 0 2507 87645 2079 89725

enl SCB= 88486
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A B C D E F G H I
KOSTNADER 2012 UNDERVISNING inkl APU o SYO

Totalbelopp 2012 UTFALL
undervisning gymn.skolan 178 095 708 Inkl kompetensutveckling på undervisning. Övr kompetensutv. tillagd på separat rad.
underv. Utv enh UK 2572 643 630
underv. Utv enh övergr 2571 (ej i våra böcker) 2 015 114
och APU 3 656 523
och SYO 2 596 257 Inkl kompetensutveckling på SYO. Övr kompetensutv. tillagd på separat rad.

-PO-pålägget 0,62% för
undervisning gymn.skolan -788 753
underv. Utv enh UK 2572 -2 022
underv. Utv enh övergr 2571 (ej i våra böcker) -4 390
och APU -6 421
och SYO -9 347

+ Rektorer 8 727 908
+ övr skolledare (gymn chefer)  25%

- Omplacering 2529 -125 437
+ Kompetensutveckling 1 267 619

- Avdrag för särskilt stöd -4 000 000
- Avdrag för modersmål -1 542 160
- Avdrag för NIU -362 049
- Språkintroduktion -770 000

---------------
189 392 179
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A B C D E
KOSTNADER 2012 LÄROMEDEL

Totalbelopp 2012 UTFALL

läromedel 34 271 750

- PO-pålägget 0,62% -13 399

- Kompetensutveckling -157 223 Flyttas till undervisning
- NIU -622 035
- Språkintroduktion -84 996
- Ombudgeterade medel -4 634 000 Fördelade till FBS

---------------
28 760 097
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A B C D E F G
KOSTNADER 2012 ELEVHÄLSA Skolhälsovård

Kuratorvsmh
Totalbelopp 2012 UTFALL Psykolog

elevhälsa, skolhälsovård 4 228 226
                , psykolog (utv enh) 511 702
                , kurator 3 222 714

-PO-pålägget 0,62%
elevhälsa, skolhälsovård -15 216
                , psykolog (utv enh) -1 638
                , kurator -13 690

- Kompetensutveckling -238 570 Flyttas till undervisning
- Språkintroduktion -1 776

---------------
7 691 752
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A B C D E
KOSTNADER 2012 MÅLTIDER

Totalbelopp 2012 UTFALL

skolmåltid 16 902 013

- PO-pålägget 0,62% -49 762

- Kompetensutveckling -10 554 Flyttas till undervisning
- Språkintroduktion -5 363

---------------
16 836 334
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A B C D E F
KOSTNADER 2012 LOKALER

Totalbelopp 2012 UTFALL

lokaler 66 236 070
vaktmästeri 5 767 803
städning 9 760 298

-PO-pålägget 0,62%
lokaler -88
vaktmästeri -24 273
städning -44 653

- Kompetensutveckling -3 605 Flyttas till undervisning

-Lokalbanken  totalt -538 230

---------------
81 153 322
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A D F H J L N O P Q R S T U V X Y

BORÅS STAD  GYMNASIESKOLAN   -    BIDRAGSBELOPP PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING 

Påslag 3% 6% Avstämning l
SUMMA Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal Underv. Läromedel Elevhälsa Måltider Lokalk. Summa Adm SUMMA Moms Totalt Totalt per plats l
elever Utfall Budget l

BF 142 39389 7709 1887 4140 15803 68928 2068 70995 4260 75255 79608 -4 353 75255 10686 l
l

BA 199 55360 23557 1887 4140 32959 117903 3537 121440 7286 128726 115259 13 467 128726 25552 l

BA inr anl.fordon 14 87293 23557 1887 4140 38101 154978 4649 159627 9578 169205 125873 43 332 169205 2284

EE 164 55469 14414 1887 4140 33314 109224 3277 112501 6750 119251 89818 29 433 119251 19557 l

EN 15 47137 10289 1887 4140 32778 96232 2887 99119 5947 105066 80738 24 327 105066 1576 l

ES 170 50677 5300 1887 4140 17084 79088 2373 81461 4888 86348 68313 18 035 86348 14636 l
ES, musik 82 36690 12373 1887 4140 13860 68950 2068 71018 4261 75280 59783 15 496 75280 6173 l
FT 155 61820 19078 1887 4140 33169 120094 3603 123697 7422 131119 119206 11 912 131119 20258 l
FT, transport 56 84158 27000 1887 4140 35358 152543 4576 157119 9427 166547 135870 30 677 166547 9243 l
HA 99 51585 7756 1887 4140 21388 86756 2603 89359 5362 94720 80658 14 062 94720 9377 l

l
HV 251 54037 10923 1887 4140 33801 104787 3144 107931 6476 114407 102619 11 788 114407 28716 l

HT 85 48412 8342 1887 4140 24912 87693 2631 90324 5419 95743 110460 -14 717 95743 8138 l

IB 115 65051 8458 1887 4140 11050 90586 2718 93303 5598 98901 80377 18 524 98901 11374 l

IM 205 86020 5278 1887 4140 14816 112141 3364 115505 6930 122435 106796 15 639 122435 25099 l
l

IN 61 95515 11972 1887 4140 34164 147678 4430 152109 9127 161235 120480 40 755 161235 9835 l
l

RL 107 34921 16061 1887 4140 43093 100102 3003 103105 6186 109292 103912 5 380 109292 11640 l
l

MP 20 48987 9752 1887 4140 35187 99953 2999 102952 6177 109129 108889 240 109129 2128 l
l

NA 331 38030 5985 1887 4140 14223 64265 1928 66193 3972 70165 73153 -2 989 70165 23189 l
l

VO 160 38237 7594 1887 4140 21959 73817 2214 76031 4562 80593 78952 1 641 80593 12895 l

SA 500 28633 5595 1887 4140 13860 54115 1623 55739 3344 59083 63379 -4 296 59083 29541 I

HU 90 36712 5985 1887 4140 13557 62281 1868 64149 3849 67998 63379 4 619 67998 6120

TE 314 34414 6835 1887 4140 11050 58326 1750 60076 3605 63680 61076 2 604 63680 19964 l

EK 388 32316 6918 1887 4140 11050 56310 1689 58000 3480 61480 57543 3 936 61480 23823 l

VF 84 56655 21199 1887 4140 33294 117174 3515 120689 7241 127930 80738 47 192 127930 10682 l
l

lärling 47 37933 6091 1887 3874 16806 66590 1998 68588 4115 72703 73968 -1 265 72703 3417 l
SM entreprenör 61 65995 11793 1887 4140 11050 94865 2846 97711 5863 103573 82451 21 122 103573 6318 l
SM inf. teknik 18 48031 6546 1887 4140 35473 96078 2882 98960 5938 104898 83920 20 978 104898 1888 l
SM idrott 21 30427 28693 1887 4140 20480 85627 2569 88196 5292 93488 58709 34 779 93488 1916 l
SM GPT 40 46270 17885 1887 4140 11050 81232 2437 83668 5020 88689 77857 10 832 88689 3548 l
SM Design 57 29142 5985 1887 4140 23211 64365 1931 66296 3978 70273 75302 -5 029 70273 3970 l
SM Adventure 82 61728 5985 1887 4140 14746 88486 2655 91140 5468 96609 70694 25 915 96609 7922 l
SM Hotell o turism 11 49166 7543 1887 4140 25398 88133 2644 90777 5447 96223 87979 8 244 96223 1010 l

l
l

TOTALKOSTN Tkr 4137 192 506 859 40 327 962 7 806 049 17 115 027 83 403 595 341 159 491 10 234 785 351 394 276 21 083 657 372 477 933 349 013 837 23 464 095 372 477 933 372478 l
BELOPP ATT FÖRDELA 192 506 859 40 327 962 7 806 049 17 115 027 83 403 595 341 159 491 10 234 785 351 394 276 21 083 657 372 477 933 349 013 837 23 464 095 372 477 933

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 46 533 9 748 1 887 4 137 20 160 82 465 2 474 84 939 5 096 90 036 82 412

4 Expediera Praktiska Bidragsbelopp UTFALL 2013 Gymnasieskolan



totalt BS elever Ersättning
Praktiska elev Praktiska

BA 14 13 467 181 801
BA lärling 30 -1 265 -37 940
EE 3 29 433 88 300
EE lärling 10 -1 265 -12 014
FT 3 11 912 29 781
FT lärling 10 -1 265 -12 014
HV 3 11 788 29 469
HV lärling 2 -1 265 -1 897
IP/IN 4 40 755 142 643
IN lärling 8 -1 265 -10 117
VF 1 47 192 47 192
VF lärling 1 -1 265 -1 265
RL/LP 4 5 380 18 830
RL lärling 6 -1 265 -6 956
LÄR -1 265 0
EN 1 24 327 12 164
IM 1 15 639 7 820

96 475 796
Praktiska Totalt ej utbetalt:

Praktiska 475 796



BORÅS KOMMUN  GYMNASIESKOLAN   -    KOSTNADER PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING ÅRSREDOVISNING 2013 GRUND - enligt skolornas fördelning
Enligt SCB's elevantal = 4111 * lika lokal adm

* lika skolmåltider Avstämning l
Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal C förv admLokal admUndervisn LäromedelMåltider Lokaler Städning Vaktm APU InventarierÖvrigt  SUMMA Resor per plats l
elever o inack l

BF 150 5551 5949 37189 8107 4149 11663 2708 1324 353 0 -1082 75911 324 76235 11435 l
l

BA 199 5551 5949 51981 24773 4149 28960 2565 1209 783 0 -679 125241 324 125565 24925 l
l

BA inr anl.fordon 14 5551 5949 81912 24773 4149 28960 7672 1209 1288 0 -588 160875 324 161199 2176 l
l

EE snitt EC o EN 164 5551 5949 52276 15158 4149 28960 2918 1209 592 0 -738 116024 324 116348 19081 l
l

EN 15 5551 5949 43321 10821 4149 28960 2007 1587 1606 0 -1866 102085 324 102409 1536 l
l

ES 170 5551 5949 48300 5574 4149 12556 2386 2025 0 0 -785 85706 324 86030 14582 l
ES inr Musik 82 5551 5949 34969 13012 4149 10513 1961 1291 0 -757 76639 324 76963 6311 l
FT 155 5551 5949 57583 20063 4149 28960 2774 1209 1338 0 1237 128813 324 129137 19952 l
FT inr Trsp 56 5551 5949 78693 28394 4149 29393 4514 1209 1519 0 -618 158754 324 159078 8829 l
HA 108 5551 5949 47717 8157 4149 16771 3410 1061 1449 0 -302 93912 324 94236 10177 l

l
HV 252 5551 5949 49523 11487 4149 29018 3407 1145 1980 0 -326 111883 324 112207 28276 l

l
HT 90 5551 5949 45337 8773 4149 20271 3410 1061 805 0 -312 94994 324 95318 8531 l

l
IB 115 5551 5949 62000 8895 4149 7331 2056 1587 0 -1896 95623 324 95947 11034 l

l
IM 205 5551 5949 80154 5550 4149 12387 1827 501 1832 0 434 118335 324 118659 24325 l

l
INDUSTRI 61 5551 5949 90701 12590 4149 29393 3332 1206 335 0 -913 152294 324 152618 9310 l

l
RL 122 5551 5949 31413 16891 4149 38328 3410 1061 1870 0 -262 108360 324 108684 13259 l

l
MEDIE 20 5551 5949 46457 10255 4149 29393 4365 1189 233 0 -913 106629 324 106953 2086 l

l
NV 331 5551 5949 36246 6294 4149 10513 1961 1652 0 -757 71559 324 71883 23757 l

l
VO 169 5551 5949 36059 7986 4149 17338 3410 1061 385 0 -312 81576 324 81900 13841 l

l
SA 500 5551 5949 27290 5884 4149 10513 1961 1291 0 -757 61832 324 62156 31078 l

l
HU 90 5551 5949 34990 6294 4149 10213 1961 1290 0 -757 69641 324 69965 6297 l

l
TEKNIK 314 5551 5949 32800 7188 4149 7331 2056 1587 0 -1896 64716 324 65040 20390 l

l
EK 388 5551 5949 30800 7275 4149 7331 2056 1587 0 -1896 62803 324 63127 24462 l

l
VF 84 5551 5949 53274 22293 4149 29393 2464 1209 724 0 -478 124529 324 124853 10425 l

l
l

SM entreprenör 61 5551 5949 62900 12402 4149 7331 2056 1587 0 -1896 100030 324 100354 6122 l
SM inf. teknik 18 5551 5949 45027 6884 4149 29393 4649 1189 752 0 -913 102631 324 102955 1853 l
SM idrott 21 5551 5949 29000 30174 4149 16697 2056 1587 0 -1896 93268 324 93592 1919 l
SM GPT 40 5551 5949 44100 18808 4149 7331 2056 1587 0 -1896 87636 324 87960 3518 l
SM Design 57 5551 5949 27775 6294 4149 19798 1961 1293 0 -757 72014 324 72338 4087 l
SM Adventure 82 5551 5949 58833 6294 4149 11393 1961 1291 0 -757 94665 324 94989 7789 l
SM Hotell o turism 11 5551 5949 46116 7932 4149 20704 3459 1061 744 0 -342 95324 324 95648 1004 l

l
l

TOTALKOSTN Tkr 4137 22 963 24 611 181 487 42 631 17 165 67 588 10 289 5 494 2 140 0 -3 342 371 030 1 340 372 370 372 370 l
AVSTÄMNING Tkr 22 963 24 611 181 487 42 631 17 165 67 588 10 289 5 494 2 140 0 -3 342 371 030 1 340 398 159 = BS enl SCB

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 5551 5949 43869 10305 4149 16338 2487 1328 517 0 -808 89686 324 90010

enl SCB= 96852



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

A B C D E F G H I
KOSTNADER 2013 UNDERVISNING inkl APU o SYO

Totalbelopp 2013 UTFALL
undervisning gymn.skolan 182 048 519 Inkl kompetensutveckling på undervisning. Övr kompetensutv. tillagd på separat rad.
underv. Utv enh UK 2572 997 394
underv. Utv enh övergr 2571 (ej i våra böcker) 2 029 992
och APL 2 250 551
och SYO 2 867 800 Inkl kompetensutveckling på SYO. Övr kompetensutv. tillagd på separat rad.

-PO-pålägget 0,62% för
undervisning gymn.skolan -832 484
underv. Utv enh UK 2572 -2 848
underv. Utv enh övergr 2571 (ej i våra böcker) -3 351
och APL -4 844
och SYO -10 604

+ Rektorer 9 331 232
+ övr skolledare (gymn chefer)  25%

- Omplacering 2529 -2 573
+ Kompetensutveckling 1 360 142

- Avdrag för särskilt stöd -4 500 000
- Avdrag för modersmål -1 637 307
- Avdrag för NIU -534 761
- Avdrag för Språkintroduktion -850 000

---------------
192 506 859



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

A B C D E
KOSTNADER 2013 LÄROMEDEL

Totalbelopp 2013 UTFALL
läromedel 45 645 643

- PO-pålägget 0,62% -13 956

- Kompetensutveckling -256 842 Flyttas till undervisning
- Språkintroduktion -116 759
- Ombudgeterade medel -4 532 000 Fördelade till FBS
- NIU medel -398 124

---------------
40 327 962



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A B C D E F G
KOSTNADER 2013 ELEVHÄLSA Skolhälsovård

Kuratorvsmh
Totalbelopp 2013 UTFALL Psykolog

elevhälsa, skolhälsovård 4 245 878
                , psykolog (utv enh) 732 063
                , kurator 3 071 023

-PO-pålägget 0,62%
elevhälsa, skolhälsovård -15 984
                , psykolog (utv enh) -2 854
                , kurator -13 502

- Kompetensutveckling -210 575 Flyttas till undervisning

---------------
7 806 049



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

A B C D E
KOSTNADER 2013 MÅLTIDER

Totalbelopp 2013 UTFALL

skolmåltid 17 215 625

- PO-pålägget 0,62% -53 292

- Kompetensutveckling -47 306 Flyttas till undervisning

---------------
17 115 027



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A B C D E F
KOSTNADER 2013 LOKALER

Totalbelopp 2013 UTFALL

lokaler 68 185 513
vaktmästeri 5 548 371
städning 10 306 140

-PO-pålägget 0,62%
lokaler -138
vaktmästeri -24 641
städning -45 989

- Kompetensutveckling -27 431 Flyttas till undervisning

-Lokalbanken  totalt -538 230

---------------
83 403 595
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BORÅS STAD  GYMNASIESKOLAN   -    BIDRAGSBELOPP PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING 

Påslag 3% 6% Avstämning l
SUMMA Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal Underv. Läromedel Elevhälsa Måltider Lokalk. Summa Adm SUMMA Moms Totalt Totalt per plats l
elever Utfall Budget l

BF 164 39611 9883 1926 4286 15421 71127 2134 73260 4396 77 656 77 659 -3 77656 12697 l
l

BA 205 56498 20725 1926 4286 35152 118588 3558 122146 7329 129 475 115 515 13 960 129475 26478 l

BA inr anl.fordon 18 79517 35630 1926 4286 69844 191204 5736 196940 11816 208 756 136 918 71 838 208756 3758
l

EE 165 51844 13958 1926 4286 24051 96066 2882 98948 5937 104 885 97 762 7 123 104885 17306 l
l

ES 140 53420 14060 1926 4286 23212 96905 2907 99812 5989 105 801 76 713 29 088 105801 14759 l
ES, musik 82 36211 5165 1926 4286 23376 70963 2129 73092 4386 77 478 72 763 4 714 77478 6353 l
FT 149 60642 17086 1926 4286 35320 119260 3578 122838 7370 130 208 121 027 9 181 130208 19401 l
FT, transport 48 91891 27775 1926 4286 49987 175866 5276 181142 10869 192 010 137 507 54 503 192010 9216 l
HA 101 49849 14015 1926 4286 34300 104376 3131 107508 6450 113 958 82 184 31 774 113958 11453 l

l
HV 235 55432 4937 1926 4286 42718 109299 3279 112577 6755 119 332 107 612 11 720 119332 28043 l

l
HT 78 47646 9919 1926 4286 23293 87070 2612 89683 5381 95 064 111 388 -16 325 95064 7415 l

l
IB 116 61618 10251 1926 4286 12747 90829 2725 93554 5613 99 167 96 872 2 295 99167 11503 l

l
IM 229 84713 4647 1926 4286 15679 111250 3338 114588 6875 121 463 115 637 5 826 121463 27754 l

l
IN 50 73347 16147 1926 4286 28330 124036 3721 127757 7665 135 423 150 411 -14 989 135423 6771 l

l
RL 117 50035 13705 1926 4286 42532 112484 3375 115859 6952 122 811 105 382 17 428 122811 14307 l

l
NV 348 39864 5898 1926 4286 15019 66994 2010 69004 4140 73 144 74 694 -1 550 73144 25454 l

l
VO 143 40611 9064 1926 4286 20477 76364 2291 78655 4719 83 375 80 093 3 281 83375 11881 l

l
SA 485 32718 6118 1926 4286 13858 58908 1767 60675 3640 64 315 60 652 3 663 64315 31193 I

HU 96 47157 6114 1926 4286 13861 73344 2200 75544 4533 80 077 47 032 33 045 80077 7687

TE 280 38817 7935 1926 4286 12928 65892 1977 67868 4072 71 940 63 031 8 910 71940 20107 l

EK 445 33140 8655 1926 4286 13069 61077 1832 62909 3775 66 683 60 198 6 486 66683 29641 l
l

VF 85 62714 18974 1926 4286 27355 115256 3458 118714 7123 125 837 105 317 20 519 125837 10633 l

lärling 52 37113 6034 1926 3876 16924 65874 1976 67850 4071 71 921 72 798 -877 71921 3704 l
EK entreprenör 62 50680 14386 1926 4286 12747 84025 2521 86546 5193 91 739 103 838 -12 099 91739 5688 l
SM inf. teknik l
SM idrott l
TE GPT 58 40357 15203 1926 4286 12928 74700 2241 76941 4616 81 557 86 725 -5 168 81557 4690 l
ES Design 85 36650 6007 1926 4286 17623 66493 1995 68488 4109 72 597 80 663 -8 066 72597 6171 l
NA Adventure 84 35348 7029 1926 4286 13859 62450 1873 64323 3859 68 182 84 374 -16 191 68182 5727 l

l
l
l

TOTALKOSTN Tkr 4114 194 030 747 40 804 669 7 925 095 17 611 098 87 485 895 347 857 503 10 435 725 358 293 228 21 497 594 379 790 822 360 829 099 18 961 723 379 790 822 379791 l
BELOPP ATT FÖRDELA 194 030 747 40 804 669 7 925 095 17 611 098 87 485 895 347 857 503 10 435 725 358 293 228 21 497 594 379 790 822 360 829 099 18 961 723 379 790 822

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 47 164 9 918 1 926 4 281 21 265 84 555 2 537 87 091 5 225 92 317 85 262

5 Expediera Praktiska Bidragsbelopp UTFALL 2014 Gymnasieskolan



Antal elever/Program Ersättning
Praktiska elev Praktiska

BA 12 13 960 167 515
BA Lärling 28 -877 -24 545
EE 1 7 123 3 561
EE lärling 14 -877 -12 273
FT 3 9 181 27 543
FT lärling 12 -877 -10 081
HV 1 11 720 5 860
HV lärling 1 -877 -438
IP/IN 2 -14 989 -22 483
IN lärling 6 -877 -5 260
VF 1 20 519 10 260
VF lärling 2 -877 -1 753
RL/LP 4 17 428 69 712
RL lärling 8 -877 -6 575
IM 1 5 826 2 913

92 203 957
Praktiska Totalt ej utbetalt:

Praktiska 203 957



BORÅS KOMMUN  GYMNASIESKOLAN   -    KOSTNADER PER PROGRAM.

SAMMANSTÄLLNING ÅRSREDOVISNING 2014 GRUND - enligt skolornas fördelning
Enligt SCB's elevantal = 4085 * lika lokal adm

* lika skolmåltider Avstämning l
Total kostn Tkr l

              Kr/elev Antal C förv admLokal admUndervisn LäromedelMåltider Lokaler Städning Vaktm APU InventarierÖvrigt  SUMMA Resor per plats l
elever o inack l

BF 172 7694 5939 37949 10490 4293 11397 2484 1327 638 0 1108 83320 484 83805 14373 l
l

BA 205 7694 5939 54549 21999 4293 31331 2325 1012 489 0 1297 130929 484 131414 26874 l
l

BA inr anl.fordon 18 7694 5939 76609 37820 4293 62143 5729 1010 853 0 1297 203388 484 203873 3670 l
l

EE 165 7694 5939 50031 14816 4293 20422 2288 1010 473 0 1297 108264 484 108749 17944 l
l

ESTETISKA 140 7694 5939 52040 14924 4293 18160 3025 1708 0 1662 109446 484 109930 15335 l
ESTETISKA, musik 82 7694 5939 35275 5482 4293 18181 3191 1682 0 1510 83248 484 83732 6866 l
FORDON 149 7694 5939 58233 18136 4293 31077 2744 1012 842 0 1297 131268 484 131753 19631 l
FORDON, trsp 48 7694 5939 87687 29482 4293 42640 5638 1021 1830 0 2315 188539 484 189024 9073 l
HANDEL & ADM 110 7694 5939 47428 14876 4293 29839 2944 1044 1133 0 2230 117421 484 117906 12911 l

l
HANTVERK 236 7694 5939 52568 5240 4293 35804 5283 1042 1431 0 2169 121464 484 121949 28719 l

l
HOTELL & REST 87 7694 5939 46050 10528 4293 18984 2944 1044 365 0 2223 100065 484 100550 8748 l

l
IB 116 7694 5939 60026 10881 4293 8893 2042 1637 0 940 102346 484 102830 11928 l

l
INDIVIDUELLA 229 7694 5939 80760 4932 4293 13024 1860 579 1764 0 5938 126783 484 127268 29081 l

l
INDUSTRI 50 7694 5939 71130 17139 4293 23627 3292 1021 322 0 2315 136772 484 137257 6863 l

l
RL 135 7694 5939 45173 14547 4293 37958 2944 1044 3569 0 2230 125392 484 125877 16993 l

l
NA 348 7694 5939 38834 6260 4293 10822 1889 2102 0 1511 79345 484 79829 27780 l

l
VO 149 7694 5939 38537 9621 4293 16207 2944 1044 1024 0 2230 89534 484 90019 13413 l

l
SP 485 7694 5939 31873 6494 4293 10820 1889 959 0 1511 71473 484 71957 34899 l

l
HU 96 7694 5939 45938 6489 4293 10824 1889 958 0 1511 85536 484 86020 8258 l

l
TEKNIK 280 7694 5939 37814 8422 4293 9071 2042 1637 0 940 77853 484 78337 21895 l

l
EK 445 7694 5939 32284 9187 4293 9210 2042 1637 0 940 73227 484 73711 32764 l

l
VF/INSVE 85 7694 5939 60051 20140 4293 23852 2104 1023 1043 0 2315 128454 484 128939 10895 l

l
SM entreprenör 62 7694 5939 49370 15270 4293 8893 2042 1637 0 940 96079 484 96563 5987 l

0 l
l

SM GPT 58 7694 5939 39314 16137 4293 9071 2042 1637 0 940 87068 484 87552 5034 l
SM Design 85 7694 5939 35703 6376 4293 13975 2447 959 0 1511 78898 484 79382 6747 l
SM Adventure 84 7694 5939 34435 7461 4293 10822 1889 958 0 1511 75003 484 75487 6341 l

l
l

TOTALKOSTN Tkr 4114 31 654 24 432 187 354 43 630 17 662 71 496 10 252 5 234 2 150 0 7 165 401 030 1 993 403 023 403 023 l
AVSTÄMNING Tkr 31 654 24 432 187 354 43 630 17 662 71 496 10 252 5 234 2 150 0 7 165 401 030 1 993 410 126 = BS enl SKL

skilln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SNITT Kr / elev 7694 5939 45541 10605 4293 17379 2492 1272 523 0 1742 97479 484 97964

enl SKL= 100398
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32

A B C D E F G H I
KOSTNADER 2014 UNDERVISNING inkl APL o SYO

Totalbelopp 2014 UTFALL
undervisning gymn.skolan 188 891 716 Inkl kompetensutveckling på undervisning. Övr kompetensutv. tillagd på separat rad.
underv. Utv enh UK 2572 425 367
underv. Utv enh övergr 2571 (ej i våra böcker) 1 722 227
och APL 2 262 710
och SYO 3 059 398 Inkl kompetensutveckling på SYO. Övr kompetensutv. tillagd på separat rad.

-PO-pålägget 0,62% för
undervisning gymn.skolan -860 713
underv. Utv enh UK 2572 -4 952
underv. Utv enh övergr 2571 (ej i våra böcker) -4 123
och APL -5 027
och SYO -11 588

+ Rektorer 9 358 745
+ övr skolledare (gymn chefer)  25% 0

- Omplacering 2529 0
+ Kompetensutveckling 1 506 058

- Avdrag för särskilt stöd -8 901 360
- Avdrag för Språkintroduktion -880 000
- Avdrag för NIU -527 711
- Avdrag för NPF -2 000 000

---------------
194 030 747



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

A B C D E
KOSTNADER 2014 Lärverktyg

Totalbelopp 2014 UTFALL
lärverktyg 45 647 417

- PO-pålägget 0,62% -13 898

- Kompetensutveckling -390 635 Flyttas till undervisning

- Avdrag NIU/LIU -402 719
- Språkintroduktion -148 896
- Ombudgeterade medel -3 886 600 Fördelade till FBS

---------------
40 804 669
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2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

A B C D E F G
KOSTNADER 2014 ELEVHÄLSA Skolhälsovård

Kuratorvsmh
Totalbelopp 2014 UTFALL Psykolog

elevhälsa, skolhälsovård 4 240 814
                , psykolog (utv enh) 617 579
                , kurator 3 301 124

-PO-pålägget 0,62%
elevhälsa, skolhälsovård -16 122
                , psykolog (utv enh) -2 346
                , kurator -14 614

- Kompetensutveckling -201 340 Flyttas till undervisning

---------------
7 925 095
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A B C D E
KOSTNADER 2014 MÅLTIDER

Totalbelopp 2014 UTFALL

skolmåltid 17 778 782

- PO-pålägget 0,62% -53 774

- Kompetensutveckling -113 910 Flyttas till undervisning

---------------
17 611 098
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A B C D E F
KOSTNADER 2014 LOKALER

Totalbelopp 2014 UTFALL

lokaler 72 659 990
vaktmästeri 5 261 769
städning 10 325 789

-PO-pålägget 0,62%
lokaler -188
vaktmästeri -23 426
städning -45 714

- Kompetensutveckling -15 071 Flyttas till undervisning

- NIU/LIU -245 156
-Lokalbanken  totalt -432 098

---------------
87 485 895
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Riskanalys och intern kontrollplan 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och 
plan för intern kontroll 2020        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2020 
inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, 
Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. I riskanalysen görs en risk-
bedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i nämndens interna 
kontrollplan. 

Förvaltningens kontorsledning gjorde den preliminära riskanalysen vid möte 
190527, då också en bedömning av riskerna enligt riskmatrisen ingick. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde sedan riskanalysen vid 
möte 190611. Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som 
utgångspunkt innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i 
grupperna och nya risker kunde identifieras. 

Kontorsledningen gjorde därefter en slutlig avstämning vid möte 190624 och 
gick igenom kontrollmoment och rapportering av de riskmoment som tas till 
plan för beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020 
2. Intern kontrollplan 2020                                

Samverkan 

FSG 2019-08-21 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
2. Stadsrevisionens diarium 
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3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Budgetprocess Risk för 
överskridande av 
budget 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk för överskridande av budgetramar på 
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska 
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt. 

Regelbunden uppföljning med ansvariga chefer Självvärdering hur vi arbetar 
med frågan. Analys av 
förbättring av 
prognosträffsäkerhet 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegationsordn
ing enligt KL 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnä
mnden 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Beslut ska rapporteras till GVUN Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. Genomgång av 
anmälningslistorna fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. Två gånger per år 
görs en sammanställning 
över antal beslut per chef. 

Varje år 

Lokaler Behov av lokaler 
som vid det 
ordinarie 
planarbetet inte 
kan förutses. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

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

Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och 
uppdaterad och förankrad hos LFF. 

Behovsinventering/uppföljni
ng och dialog med LFF. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personuppgifter Bristande resurser 
för att säkerställa 
hanteringen av 
personuppgifter 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Arbetet att hantera personuppgifter är 
omfattande. Vi har inte tillräckliga rutiner för att 
säkerställa registrering och kvalitetssäkring av 
personuppgifter i våra digiala system 

Undersökning med hjälp av självvärdering, som 
rapporteras årligen. 

Årlig självvärdering hur vi 
arbetar med frågan 
(exempelvis genom att fråga 
chefer inom förvaltningen 
om kunskapsnivå, 
aktualisering och gallring av 
personuppgiftsregister, 
antalet avvikelser som 
rapporterats under året) 

Varje år 
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Risk för kränkande behandling avseende elevera 
Beskrivning 
Att planer mot diskriminering och kränkande 
behandling fungerar. 

8 Nej   

Risk att elever med komplexa stödbehov inte får det 
tillgodosett 
Beskrivning 
Elever med komplexa stödbehov har rätt tiil att få sina 
behov utredda och tillgodosedda för att klar 
skolgången 

4 Nej   

Risk att missa rutin och kontroll för specialkost i 
skolmåltidsverksamehten 
Beskrivning 
Rutiner och kontroll för specialkost måste upprätthållas 
på alla skolor 

8 Nej   

Värdegrundsarbete Risk att värdegrundsarbetet inte får fullt genomslag 
Beskrivning 
Risk för brister i värdegrundsarbetet och att det inte 
har fullt genomslag i hela verksamheten 

6 Nej   

Risk för droganvändning på skolorna som leder till 
ohälsa och otrygg skolmiljö 
Beskrivning 
Att motverka droghantering börjar med 
värdegrundsarbete 

4 Nej   

Antagningsorganisatio
nen 

Risk att antagningsorganisationen inte möter det 
faktiska behovet av utbildningsplatser 
Beskrivning 
Skolornas dimensionering och programstruktur 
behöver möta ungdomarnas efterfrågan 

9 Ja   

4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
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. 

6 Nej   

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

6 Nej   

Risk för oegentligheter vid gåvor, förmåner och 
representation 
Beskrivning 
Riktlinjer och policies i Borås Stad och skatteverkets 
regelverk skall upprätthållas i alla verksamheter. 

6 Nej   

Risk för bristande kunskaper om kollektivavtalets 
Beskrivning 
Kollektivavtalets regler för anställningsvillkor och 
ersättningar måste upprätthållas och följas i alla 
verksamheter 

6 Nej   

Kompetensförsörjning Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
lärarkompetens i rätt omfattning. 
Beskrivning 
Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på 
undervisningen sjunker. 

6 Nej   

Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
kompetens inom elevhälsan i rätt omfattning. 
Beskrivning 
Risk att det förebyggande elevhälsoarbetet inte kan 
genomföras. 

6 Nej   

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej   

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att allt inte blir fakturerat 
Beskrivning 
Fakturering sker enligt debiteringsunderlag 

6 Nej   

Upphandling Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
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. 

6 Nej   

Risk för fördröjningar i viktiga upphandlingsprocesser 
Beskrivning 
Risk att upphandlingsprocesser inte startar i tid eller 
blir fördröjda på grund av överprövningar 

6 Nej   

Inventarier Risk för att registrering i RegitWise inte sker 
Beskrivning 
Registring och stöldmärkning skall ske i RegitWise 

6 Nej   

Statsbidrag Risk att rättmätiga statsbidrag inte rekvireras 
Beskrivning 
Risk att ansökan inte görs. 

2 Nej   

Risk för statsbidragsberoende ordinarie verksamhet 
Beskrivning 
Statsbidrag är många gånger osäkra och kan snabbt 
ryckas undan. ordinarie verksamhet ska inte göras 
beroende av statsbidragsfinansiering. 

6 Nej   

Budgetprocess Risk för oklar budgetering 
Beskrivning 
Risk för oklara planeringsförutsättningar i 
budgetarbetet och risk för bristande transparens 

6 Nej   

Risk för överskridande av budget 
Beskrivning 
Risk för överskridande av budgetramar på 
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska 
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt. 

9 Ja   
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Risk för kommunbeslut utan kostnadstäckning 
Beskrivning 
Risk för kommunbeslut som är kostnadsdrivande, men 
att det inte ges full kostnadstäckning som leder till att 
ordinarie verksamhet måste anpassas. 

6 Nej   

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

Kontanthantering 
Beskrivning 
Risk för felaktig kontanthantering och oegentligheter 

6 Nej   

Förskottshantering 
Beskrivning 
Risk att förskott inte regleras korrekt och i tid innan 
bokslut 

4 Nej   

Risk för felaktiga manuella utbetalningar 
Beskrivning 
Risk att man registrerar felaktigt kontonummer eller 
risk för oegentliga utbetalningar 

6 Nej   

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Diarieföring och 
arkivering 

Risk att arkivering inte fungerar 
Beskrivning 
Arkivering på enheterna ska ske enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   

Risk att diarieföring inte fungerar 
Beskrivning 
Diarieföring skall göras enligt gällande bestämmelser i 
alla verksamheter 

6 Nej   

Delegationsordning 
enligt KL 

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

8 Nej   

Risk att beslut inte dokumenteras korrekt 
Beskrivning 
Beslut ska dokumenteras enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   
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Risk att beslut inte följer gällande bestämmelser 
Beskrivning 
Beslut ska följa gällande bestämmelser 

6 Nej   

Risk att beslut inte rapporteras till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Beskrivning 
Beslut ska rapporteras till GVUN 

9 Ja   

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

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

6 Nej   

Risk att det systematiska brandskyddet inte fungerar 
på enheterna 
Beskrivning 
Enheterna ska ha systematiskt brandskydd 

8 Nej   

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

6 Nej   

Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 
Beskrivning 
Upplevd hög arbetsbelastning över lång tid riskerar 
leda till ohälsa på arbetsplatsen. 

6 Nej   

Risk för ökad sjukfrånvaro 
Beskrivning 
Flera organisatoriska förändringar kan medföra ökad 
sjukfrånvaro 

6 Nej   

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten 
Beskrivning 
Risk för hot och våld 

8 Nej   

Lokaler Behov av lokaler som vid det ordinarie planarbetet inte 
kan förutses. 
Beskrivning 
Antal elever ökar/minskar och därmed ökar/minskar 
antalet utbildningsplatser. 

9 Ja   
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Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts 
Beskrivning 
Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts. Lokalresursplan 
gås igenom en gång per år, men ändringar kan 
behöva göras snabbare. 

6 Nej   

Personuppgifter Risk för missad gallring av personuppgifter 
Beskrivning 
Personuppgifter får inte lagras hur som helst 

3 Nej   

Bristande kunskap om personuppgiftslagar 
Beskrivning 
Personuppgifter måste hanteras enligt gällande lag, 
riska att inte all personal har rätt kunskap 

4 Nej   

Risk för utlämnande av personuppgift till obehörig 
Beskrivning 
Personuppgifter får inte lämnas ut till obehörig under 
vissa omständigheter (exempelvis vid 
sekretessmarkering) 

6 Nej   

Bristande resurser för att säkerställa hanteringen av 
personuppgifter 
Beskrivning 
Arbetet att hantera personuppgifter är omfattande. Vi 
har inte tillräckliga rutiner för att säkerställa registrering 
och kvalitetssäkring av personuppgifter i våra digiala 
system 

9 Ja   

Verksamhetskritisk 
data 

Risk för bristande IT-säkerhet 
Beskrivning 
Dataintrång, verksamhetskritisk data försvinner 

4 Nej   

Risk för bristande rutin för rapportering av nationell 
statistik och intern statistik (ex närvarorapportering) 
Beskrivning 
Nationell statistik måste rapporteras rätt så att 
analyser bygger på rätt grunder. Intern statistik måste 
rapporteras rätt 

6 Nej   

7 Riskmatris 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
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  Sannolikhet 
 

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) Risken accepteras (1-3) Totalt: 48 

 

31 23 15 13 12 11 

44 42 39 37 

34 33 30 29 28 25 

24 22 20 19 10 7 

6 5 4 3 2 1 46 43 35 32 21 

27 47 45 41 38 14 

48 

36 26 17 16 9 8 18 

40 

2 40 6 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

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 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

4 Risk för fördröjningar i viktiga 
upphandlingsprocesser 

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  

7 Risk för oegentligheter vid gåvor, 
förmåner och representation 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 Risk för bristande kunskaper om 
kollektivavtalets 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Inventarier 9 Risk för att registrering i RegitWise inte 
sker 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Elevärenden 11 Risk att elever i behov av särskilt stöd 
inte får särskilt stöd. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

12 Risk för felaktigt förfarande vid 
avstängning avseende elever 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

13 Risk för kränkande behandling 
avseende elevera 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

14 Risk att elever med komplexa 
stödbehov inte får det tillgodosett 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

15 Risk att missa rutin och kontroll för 
specialkost i skolmåltidsverksamehten 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

16 Risk att arkivering inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Diarieföring och 
arkivering 

17 Risk att diarieföring inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Delegationsordnin
g enligt KL 

18 Risk att delegationsordningen inte följs 2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

19 Risk att beslut inte dokumenteras 
korrekt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

20 Risk att beslut inte följer gällande 
bestämmelser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

21 Risk att beslut inte rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

22 Risk att riktlinjer inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

23 Risk att det systematiska brandskyddet 
inte fungerar på enheterna 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 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  

26 Risk för ökad sjukfrånvaro 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Statsbidrag 27 Risk att rättmätiga statsbidrag inte 
rekvireras 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

28 Risk för statsbidragsberoende ordinarie 
verksamhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetensförsörjn
ing 

29 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt lärarkompetens i rätt 
omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

30 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt kompetens inom 
elevhälsan i rätt omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

31 Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Lokaler 32 Behov av lokaler som vid det ordinarie 
planarbetet inte kan förutses. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

33 Behov av lokalanpassningar som vid det 
ordinarie planeringsarbetet inte har 
förutsetts 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Budgetprocess 34 Risk för oklar budgetering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

35 Risk för överskridande av budget 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

36 Risk för kommunbeslut utan 
kostnadstäckning 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

37 Kontanthantering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

38 Förskottshantering 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

39 Risk för felaktiga manuella utbetalningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personuppgifter 40 Risk för missad gallring av 
personuppgifter 

1.Försumbar 3.Möjlig  3 Nej  

41 Bristande kunskap om 
personuppgiftslagar 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

42 Risk för utlämnande av personuppgift till 
obehörig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

43 Bristande resurser för att säkerställa 
hanteringen av personuppgifter 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Värdegrundsarbet
e 

44 Risk att värdegrundsarbetet inte får fullt 
genomslag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

45 Risk för droganvändning på skolorna 
som leder till ohälsa och otrygg skolmiljö 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Antagningsorganis
ationen 

46 Risk att antagningsorganisationen inte 
möter det faktiska behovet av 
utbildningsplatser 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Riskanalys 2020 13(13) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Verksamhetskritisk 
data 

47 Risk för bristande IT-säkerhet 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

48 Risk för bristande rutin för rapportering 
av nationell statistik och intern statistik 
(ex närvarorapportering) 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  
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  2016-10-25 
Sirpa Heikkilä 033-35 77 75, 
sirpa.heikkila@boras.se  
  
 
    
     
 

Regler och anvisningar för intern kontroll  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för sin interna 
kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för kontrollen, och se till att 
regler och anvisningar antas. 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska årligen fastställa en 
internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna 
kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden 
välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina 
mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika 
kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 
 

Utbildningschefen  
Utbildningschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden 
och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern 
kontroll inom alla verksamhetsområden. Utbildningschefen ska se till att en 
väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta 
förslag till intern kontrollplan för nämnden. Utbildningschefen bevakar 
löpande att planen för intern kontroll följs och ska årligen rapportera till 
nämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 
nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 
Utbildningschefen ska omgående informera nämnden och Stadsrevisionen 
om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om brott. 
 

Verksamhetschef  
Verksamhetschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in 
kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, 
kommuncentrala regler och anvisningar samt nämndens respektive 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Kontrollerna blir 
effektivast om de är en väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller 
stödjer initiativ för kvalitet och delegering, undviker onödiga kostnader och 
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möjliggör snabba åtgärder vid ändrade förutsättningar. Verksamhetscchefen 
har förvaltningens stödfunktioner till sin hjälp. 
 

Enhetschefer: rektorer, intendenter och övriga  
Enhetschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och 
system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar 
och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Enhetschefen ska 
försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta 
åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen arbetar mot avsedda 
mål och resultat. Chef ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga 
risker och lämna till överställd chef. Chef har också ansvar för åtgärder när 
den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till 
överställd chef. 
 

Medarbetarna  
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå 
en säker och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste 
chef. 
 

Riskanalys 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker 
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste 
väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen göras risk- och 
konsekvensanalys. Analysen delas upp i del som beskriver sannolikheten för 
fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Konsekvensen kan uttryckas som 
mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser 
som kan uppstå. 
 
Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 



  3(4) 

 
  2016-10-25 
Sirpa Heikkilä 033-35 77 75, 
sirpa.heikkila@boras.se  
  
 
    
     
 

Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter 
ekonomisk omfattning, nytta för brukarna etc.  
Riskerna för fel och brister är ofta större vid förändringar i verksamhet, 
organisation, system och rutiner med mera. 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka 
nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är 
felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens 
verksamhet  
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att nämnden inte når 
sina verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett 
kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till 
lagar och förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och 
bestickning.  
 
Risk och konsekvens vägs samman för olika verksamheter - på det sättet kan 
en rimlig nivå hittas på kontrollen. Bedömningen måste ta hänsyn till 
kostnaden för den interna kontrollen. Kontrollen får inte bli orimligt dyr, 
utan vägas mot konsekvenserna om ett fel uppstår. Det samlade resultatet 
ligger till grund för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens interna 
kontrollplan.  
 

Intern kontrollplan  
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de 
resurser som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att 
verksamheterna når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och 
fastlagda kontroller. 
 
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar: 
– Process, det vill säga rutin eller system  
– Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa  
– Kontrollmetod  
– Bedömning utifrån riskanalysen  
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– Vem ansvaret är delegerat till 
 
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
 

 
Rapportering till nämnden  
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig 
uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten. 
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med 
iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. 
Vid allvarliga brister informerar utbildningschefen genast nämnden.  
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 
 
 
 
Namnändring genomförd. Utbildningsnämnden ändrad till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Anna Stensson 
Handläggare 
033 357763 
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Lägesrapport - Lokalisering av 
introduktionsprogrammet i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger lägesrapporten till 
handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer 
för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 
Vid mötet beslutades att flytten av verksamheten från Björkäng till Kyllared inte 
genomförs som tidigare planerat.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har, till nämndmötet 190827, begärt 
att få en lägesrapport avseende flytten av Introduktionsprogrammet, där 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisar nuläget per 
verksamhet. 

Samtliga elever, vårdnadshavare och personal har, i verksamheterna, fått del av 
information med utgångspunkt i den kommunikationsplan som beslutades i 
juni 2019. Utifrån ett elevperspektiv är förändringen som nu sker positiv, vilket 
många elever och personal också har uttryckt. Den nya organisationen skapar 
bättre förutsättningar för eleverna att gå vidare i sina studier samt att befintliga 
gymnasieskolor tillförs ytterligare lärarresurser och kompetens inom t.ex. språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Från 190801 ingår medarbetare som tidigare arbetat på Björkängsgymnasiet i 
respektive mottagande skolas inre organisation. Uppstarten med personalen har 
gått bra, utifrån förutsättningarna att detta är en stor organisationsförändring, 
och för tillfället pågår arbetet med att sätta organisationen. Personalgruppen i 
stort har uttryckt att man är nöjd med förändringen. Det finns individer som 
inte fullt ut är nöjda med organisationsförändringen, med dessa förs en 
kontinuerlig dialog. I det fortsatta arbetet med risk- och konsekvensanalys 
kommer de lärare som berörts av organisationsförändringen att involveras i 
arbetet. 

Under hösten kommer ekonomifunktionen att göra en fördelning av medel i 
budget för inköp av t.ex. läromedel. 
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Kvalitetsarbetet under hösten kommer att fokusera på att skapa en gemensam 
bild av vad studievägen för nyanlända elever innebär och kvalitetssäkra 
bedömningar genom att ansvarig rektor fattar beslut om aktuell studieväg för 
eleven.  

För att säkerställa samordningen av Introduktionsprogrammet (samverkan 
internt och med andra aktörer som IFO, polis m.m) planerar förvaltningen att 
ge ett samordnande uppdrag för utvecklingen av programmet till någon av 
gymnasieskolorna. Vilken skola det blir är ännu inte beslutat. 

Nedan följer en kort lägesrapport/verksamhet avseende förändringar i 
verksamheten utifrån ett organisations- och arbetsmiljöperspektiv. 

 Almåsgymnasiet 

För tillfället pågår arbetet med att sätta organisationen och fördela 
arbetsuppgifter samt introducera de nya lärarna i arbetet på skolan. 
Antalet elever är inte tillräckligt stort för att fylla alla nya lärares tjänster, 
vilket föranleder viss förändring i uppdrag och tjänstefördelningar. Det 
kommer att innebära att ett par lärare undervisar dels på 
introduktionsprogrammet och dels på nationella program. En dialog har 
förts med berörda lärare och täta avstämningsmöten genomförs för att 
följa upp. 

Arbetet med risk- och konsekvensanalys pågår inom ramen för LSG 
(lokal samverkansgrupp). 

 Bäckängsgymnasiet 

Bedömningen från verksamhetschef är att det på sikt kommer att 
fungera väl. En viss oro finns kring bemanningen i elevhälsan i 
förhållande till antalet elever och elevgruppens behov. 

Arbetet med risk- och konsekvensanalys pågår inom ramen för LSG 
(lokal samverkansgrupp). 

 Sven Eriksonsgymnasiet 

En risk- och konsekvensanalys har genomförts i verksamheten, 
förändringen av organisationen har mottagits positivt av såväl elever 
som personal. Bedömningen är att organisationsförändringen kommer 
att ha ringa påverkan på arbetsmiljön. Det är positivt för verksamheten 
att nya kompetenser tillförs verksamheten. Några områden kommer 
särskilt att beaktas t.ex. arbetet med att tillse att nya elever och personal 
integreras i verksamheten. 

 Viskastrandsgymnasiet 

Bedömningen från verksamhetschef är att det på sikt kommer att 
fungera väl i verksamheten men att det i uppstartsfasen kommer att 
vara vissa osäkerheter kring organisering och bemanning.  
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Uppstarten av AST (autismspektrumtillstånd)-verksamheten pågår 
enligt planering. Fortsatt arbete under läsåret för att göra en långsiktig 
plan för verksamheten. AST-enheten är lokaliserad på 
Bergslenagymnasiet men ligger organisatoriskt under 
Viskastrandsgymnasiet. Det innebär att arbetet leds av rektor på 
Viskastrand samt att elevhälsan utgår därifrån. 

Arbetet med risk- och konsekvensanalys pågår inom ramen för LSG 
(lokal samverkansgrupp). 

 Bergslenagymnasiet 

Den enda förändringen från tidigare läsår är att det numera är elevhälsan på 
Viskastrand, som ansvarar för elevhälsoarbetet kopplat till elevgruppen. Arbetet 
leds av rektor på Viskastrand.               

Samverkan 

FSG-samverkan via e-post 2019-08-22. 

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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1. Bakgrund 
Placering IM i Borås. GVUN fattade 190619 beslut om att sprida den verksamhet som idag 
bedrivs på Björkängsgymnasiet till Borås Stads fyra övriga gymnasieskolor; Almåsgymnasiet, 
Bäckängsgymnasiet, Sven-Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Förändringen omfattar 
180 elever och 52 medarbetare.  
Mottagningsenhet för Språkintroduktion kommer att inrättas på Almåsgymnasiet. 
Litteracitetsgruppen inrättas på Sven-Eriksonsgymnasiet. 
Mottagningsenhet för övriga introduktionsprogram kommer att inrättas på 
Viskastrandsgymnasiet. 
 
Mottagande skolenheter för eleverna är: 
 
Mottagande skola: Skolenhet:  Rektor: 
Almåsgymnasiet, SPRINT Skolenhet B  Camilla Brogeby 
Almåsgymnasiet, övriga IM Skolenhet C  Kristina Brink 
Bäckängsgymnasiet Skolenhet D  Johanna Ulveström 
Sven-Eriksonsgymnasiet Skolenhet B  John Murray 
Viskastrandsgymnasiet Skolenhet D  Catarina Bergh Lundin 
Viskastrandsgymnasiet, AST Ny skolenhet  Jesper Henriksson 
 
 
Språkintroduktion kommer att utökas på samtliga gymnasieskolor med elever från 
Björkängsgymnasiet. Elever på övriga introduktionsprogram fördelas på Almåsgymnasiet, 
Bäckängsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. AST-verksamheten kommer organisatoriskt att 
tillhöra Viskastrandsgymnasiet. Verksamheten kommer bedrivas i lokaler på Bergslenagymnasiet. 
 
 
2. Arbetsgrupp: Följande personer är utsedda att genomföra analysen 
För arbetsgivaren: 
Caroline Jansson – HR-chef/stf förvaltningschef Asal Josefsson – Gymnasiechef 
 
Huvudskyddsombud/skyddsombud: 
Anders Mases, Lärarförbundet Towe Norder, Lärarnas riksförbund 
Tommi Wärme, Lärarförbundet Fredrik Sjölin, Kommunal 
Anne Andersson, Vision  Jane Willman Åkerblom, Vårdförbundet 
Gunilla Andersson, SACO-rådet 
 
Från personalgruppen – ingen 
Från företagshälsovården – ingen 
  
 
3. Beskrivning av förändringen 

a) Enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser 
Samtliga medarbetare förflyttas till antingen Almås, Bäckäng, Sven-Erikson eller Viskastrand. 
Följande tjänstekategorier berörs: Lärare, medarbetare inom elevhälsa, medarbetare inom kost-
lokalvård-vaktmästeri, medarbetare inom administration och skolledning. Medarbetarna kommer 
ingå i respektive skolas inre organisation från den 1 augusti 2019.  
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b) Samordning mellan tjänster 

Samtliga medarbetare har fått information om placering från 1 augusti 2019. Respektive skola har 
tagit kontakt med alla och ett informationsbrev går ut under veckan med kontaktuppgifter, 
startdatum (tid och plats). 
 

c) Samarbetet/samordning med andra delar av verksamheten 
IM-verksamheten från Björkängsgymnasiet kommer integreras på de övriga fyra 
gymnasieskolorna. Framöver kommer samverkan behöva ske mellan skolorna. AST-verksamhet 
bedrivs i lokaler på Bergslenagymnasiet men tillhör organisatoriskt Viskastrandsgymnasiet vilket 
förutsätter samverkan med gymnasiesärskolan. 
 

d) Påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen 
förändring? I så fall hur? 

Förändringen bedöms som positiv ur ett elevperspektiv då eleverna kommer integreras i 
verksamheter som har nationella program. Majoriteten av elever från hösten kommer från 
Grundskolan. De elever som har funnits inom Björkängs verksamhet i år och som ska fördelas ut 
på gymnasieskolorna kommer få en förändrad resväg. 
 
   
 
4. Riskinventering och riskbedömning 
Respektive mottagande skola (LSG) genomför riskbedömning skyndsamt enligt arbetsmiljölagen, 
senast direkt efter semestern.  
 
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar? 
Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej. 
OBS! ytterligare typer av risker kan förekomma (annat). 
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Risker

Bedömning 1-4
Inte allvarlig  - 
allvarlig Kommentar

Arbetsmängd 3

I ett inledande skede kan det innebära ökad arbetsmängd då
medarbetare ska införlivas i den befintliga verksamheten som 
de kommer till. Ex. ta del av rutiner arbetsmiljö, arbetssätt mm.

Arbetstempo 3
Förändringen kan innebära att medarbetare behöver omplanera 
och planera för den nya verksamheten.

Kränkningar, konflikter,
trakasserier 2

Viktigt att planera introduktion och verka för att man blir en del
av helheten (motverka att det blir en grupp i gruppen).

Sociala kontakter 2
Många nya kollegor och kontaktytor. Man lämnar en mindre enhet
och går in i en större verksamhet.

Nattarbete -

Arbete med människor/
brukare 1

Arbetsuppgifterna blir oförändrade i förhållande till denna punkt.
Finns vana då varje nytt läsår innebär nya elever. Befintliga elever
som går över kommer att komma i en ny kontext.

Risk för fysiskt våld -
Ej mellan personalen. Eventuellt om det skulle uppstå oro i
elevgrupperna.

Otrygghet i anställningen -
Ingen otrygghet i anställningen. Dock kan det i viss mån innebära
ny arbetsfördelning.

Tunga lyft, obekväma
arbetsställningar -

Flytt ut till skolorna planeras av skolledning på Björkäng och 
genomförs i juni.

Oregelbundna arbetstider -

Trivsel med arbetet 1
Eventuell oro då det har varit en snabb förändring. Även historik
av förändringsprocesser som inneburit oro.

Möjlighet att påverka den
egna arbetssituationen 2

Kan upplevas som begränsad utifrån förändringen. I ett längre
perspektiv har alla samma förutsättningar att påverka då man
blir en del av den nya verksamheten.

Risk för olycksfall -
Ensidigt arbete, Upprepat 
eller monotont -
Ensamarbete -

Komplexa arbetsuppgifter 1

Ingen förändring i de grundläggande arbetsuppgifterna som ingår 
i tjänsten. Dock kommer de utföras och införlivas i ett nytt 
sammanhangoch på ny arbetsplats.

Tillgång till hjälpmedel -
Fysiska 
arbetsmiljöfaktorer
såsom ventilation, buller,
belysning mm 1

Arbetsplatser och arbetsmiljö för de nya medarbetarna.
Denna punkt behandlas främst i riskbedömning på respektive LSG.

Annat 1
Flytt av saker från Björkäng. Logistik - rätt saker till rätt plats mm.
Flytt genomförd i juni.

Annat 2
Samordning mellan skolor utifrån att två slussar skapas. 
Kommunikation och kontaktytor.  
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5. Positiva effekter 
Verksamheten fördelas till etablerade verksamheter med upparbetade rutiner för arbetsmiljö mm. 
Eleverna har uttryckt att de är mycket positiva till förändringen vilket förhoppningsvis får en 
effekt på motivation, trygghet och studiero. Medarbetare som tidigare varit ensamma i sin 
profession får fler kollegor inom yrket. 
 
6. Berörda medarbetares synpunkter 
Det blev en snabb förändring som behöver följas upp till hösten på individnivå. 
Ur ett elevperspektiv så är det en del som har uttryckt att förändringen i sig är positiv ur ett 
långsiktigt perspektiv. 
Det finns en oro för hantering av kommande löneöversyn. 
Finns uttryck för behov av IM-nätverk för att säkerställa exempelvis kompetensutveckling, 
erfarenhetsutbyte mm. 
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7. Aktuella åtgärder 
a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav för en god och 

hälsofrämjande arbetsmiljö 
 
Aktuella åtgärder Ansvarig Klart när Uppföljning

I skolstart genomföra medarbetarsamtal med alla
Syfte: Att skapa trygghet i förändringsskedet, 
motverka upplevelse av osäkerhet och ökad 
arbetsmängd/arbetstempo.
berörda medarbetare. Gymnasiechef/Rektor/Skolintendent  Senast 30/9 2019 LSG rapport till FSG

Se över så att medarbetare blir kopplade till 
befintliga 
arbetslag/ämneslag/nätverk/arbetsgrupper så att 
man blir integrerad i befintliga arbetsgrupper på 
skolan. Se över kommunikation och bemötande. 
Viktigt att mottagande chef i medarbetarsamtalet 
uttalar förväntningar utifrån skolans rutiner, 
arbete och mål, så att medarbetana tidigt får 
kännedom och möjlighet att bli en del av skolans 
inre arbete.
Syfte: Att medarbetrna snabbt får en möjlighet att 
bli en del av helheten, få möjlighet till påverkan 
och delaktighet. Gymnasiechef/Rektor/Skolintendent  Senast 30/9 2020 LSG rapport till FSG
Att genomföra Uppdragsdialog för lärare. 
Syfte: Att skapa trygghet i förändringsskedet, 
motverka upplevelse av osäkerhet och ökad 
arbetsmängd/arbetstempo. Rektor  Senast 30/9 2019 LSG rapport till FSG
Planera för introduktion på den mottagande 
skolan.
- Skolvisa rutiner (ex. elever - värdegrund, 
förhållningssätt, kränkande behandling mm)
- Gemensamma aktiviteter
- Gå igenom lönekriterier som gäller på skolan
- Rutiner SAM och brandskydd
- Rutiner arbetstider, närvaro/frånvaro/heroma
- Bildningsstaden Borås - skolans utvecklingsplan  
Syfte: Att skapa trygghet i förändringsskedet, 
motverka upplevelse av osäkerhet och ökad 
arbetsmängd/arbetstempo. Gymnasiechef  Senast 30/9 2019 LSG rapport till FSG
Se över arbetsplatser och 
arbetsmiljöförutsättningar. Identifieras i 
riskinventering som genomförs på respektive 
skola (LSG). Gymnasiechef/Rektor/Skolintendent  Senast 30/9 2019 LSG rapport till FSG
Förvaltningens ledningsgrupp ser över 
förutsättningar för IM-nätverk (likt SPRINT-
nätverket). Förvaltningschef Senast 31/10 2019 FSG

Aktuella åtgärder Ansvarig Klart när Uppföljning
Vid behov erbjuda stöd från närmaste chef Gymnasiechef/Rektor/Skolintendent Löpande Ingen
Vid behov erbjuda stöd från företagshälsovården Gymnasiechef/Rektor/Skolintendent Löpande Ingen
Arbeta för att skapa förutsättningar för arbetsro 
och att medarbetarna får möjlighet att fokusera på 
att inledningsvis komma in i arbetet på den nya 
arbetsplatsen. Gymnasiechef/Rektor/Skolintendent 31/12 2019 LSG  
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b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarande riskerna 
 
Aktuella åtgärder Ansvarig Klart när Uppföljning
Vid behov erbjuda stöd från närmaste chef Gymnasiechef/Rektor/Skolintendent Löpande Ingen
Vid behov erbjuda stöd från företagshälsovården Gymnasiechef/Rektor/Skolintendent Löpande Ingen
Arbeta för att skapa förutsättningar för arbetsro 
och att medarbetarna får möjlighet att fokusera på 
att inledningsvis komma in i arbetet på den nya 
arbetsplatsen. Gymnasiechef/Rektor/Skolintendent 31/12 2019 LSG  
 

c) Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa 
arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur? 

Nej. Från den 1 augusti ingår medarbetarna från Björkängsgymnasiet i den mottagande skolans 
inre organisation. Om det skulle uppstå behov av ytterligare förändring (exempelvis utifrån 
lokaler) så processas det i respektive LSG samt APT för att säkerställa löpande information i 
samverkan och till berörda medarbetare. 

 
d) Övrigt 

Förvaltningschef och HR-chef ansvarar för att kommunicera och gå igenom uppdraget med 
gymnasiecheferna som sedan har i uppdrag att omhänderta åtgärderna på LSG i samband med att 
respektive mottagande skola upprättar riskbedömning och åtgärder för sin verksamhet.  
 
Respektive mottagande skola (LSG) genomför skyndsamt riskbedömning enligt arbetsmiljölagen, 
senast direkt efter semestern.  
 
8. Uppföljning 
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten 
 
Datum för uppföljning 
FSG 2019-10-23. Respektive gymnasiechef återkopplar till förvaltningschef vid förvaltningens 
ledningsgrupp 2019-10-08. 
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Uppföljning av kartläggning av elevföreningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad uppföljning av 

vidtagna åtgärder med anledning av påpekade förbättringsområden i rapporten 

”Elevföreningarnas aktiviteter ur ett värdegrunds- och demokratiperspektiv vid 

Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet i Borås”.       

Ärendet i sin helhet 

Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet har vidtagit relevanta åtgärder 

för att utveckla verksamheterna utifrån de föreslagna förbättringsåtgärderna i 

granskningen ”Elevföreningarnas aktiviteter ur ett värdegrunds- och 

demokratiperspektiv vid Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet i Borås.”, 

vilken genomfördes hösten 2018.  

Skolledningarna ser kårerna och elevföreningarna som viktiga 

samarbetspartners och kommer även fortsättningsvis att verka för ett gott 

samarbete för att tillsammans skapa en trygg skola med hög trivsel. Sven 

Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet kommer inom ramen för det 

pågående värdegrundsarbetet fortsätta att säkerställa att elevföreningarna och 

dess aktiviteter utgår ifrån skolornas värdegrund samt är öppna för alla elever.   

Huvudmannen kommer även fortsättningsvis inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet att följa upp skolornas värdegrundsarbete, i syfte att bland annat 

säkerställa att de planerade och vidtagna åtgärderna får önskad effekt på 

skolorna.  

Det finns ingen grund för arbetsrättsliga åtgärder i de fall anställda varit 

medlemmar i elevföreningar. Förvaltningens bedömning är dock att det är 

olämpligt att anställda är medlemmar i elevföreningar               

Beslutsunderlag 

1. Rapporten ”Elevföreningarnas aktiviteter ur ett värdegrunds- och 

demokratiperspektiv vid Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet i 

Borås”. 

2. Uppföljning åtgärder, 2019-06-24. 

Samverkan 

Ärendet har samverkats vid FSG den 190821. 
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Sammanfattning 

Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet har vidtagit relevanta åtgärder 

för att utveckla verksamheterna utifrån de föreslagna förbättringsåtgärderna i 

granskningen ”Elevföreningarnas aktiviteter ur ett värdegrunds- och 

demokratiperspektiv vid Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet i Borås.”, 

vilken genomfördes av CKS (Centrum för kunskap och säkerhet) hösten 2018.  

Skolledningarna ser kårerna och elevföreningarna som viktiga 

samarbetspartners och kommer även fortsättningsvis verka för ett gott 

samarbete för att tillsammans skapa en trygg skola med hög trivsel. Sven 

Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet kommer inom ramen för det 

pågående värdegrundsarbetet fortsätta att säkerställa att elevföreningarna och 

dess aktiviteter utgår ifrån skolornas värdegrund. De skall vara öppna för alla 

och inte använda någon form av rekryteringsprocess.   

Huvudmannen kommer även fortsättningsvis inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet att följa upp skolornas värdegrundsarbete, i syfte att bland annat 

säkerställa att de planerade och vidtagna åtgärderna får önskad effekt på 

skolorna.  

Det finns ingen grund för arbetsrättsliga åtgärder i de fall anställda varit 

medlemmar i elevföreningar, till exempel den i rapporten förekommande 

föreningen AR. Förvaltningens bedömning är dock att det är direkt olämpligt 

att anställda är medlemmar i elevföreningar. 
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1 Bakgrund 

I november 2018 presenterade CKS (Centrum för kunskap och säkerhet) i 

Borås Stad rapporten ”Elevföreningarnas aktiviteter ur ett värdegrunds- och 

demokratiperspektiv vid Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet i Borås.” 

Utgångspunkt för rapporten var den tillsyn som Skolinspektionen gjorde 2013, 

vilken pekade på brister i skolornas värdegrundsarbete samt den massmediala 

bild som funnits sedan flera år tillbaka gällande till exempel skolornas 

aktiviteter, ”hemliga ordenssällskap” och värdegrundsarbete i övrigt. Denna 

uppföljning syftar till att redogöra för vad skolorna vidtagit för åtgärder med 

anledning av den information som framkom i rapporten från CKS samt vad 

dessa åtgärder resulterat i.    

2 Nuläge – vidtagna åtgärder 

Nedan beskrivs vad skolorna vidtagit för åtgärder med anledning av de påvisade 

förbättringsområdena i CKS:s kartläggning. 

Sven Eriksonsgymnasiet 

Skolans värdegrundsarbete, vilket har varit ett tydligt fokusområde sedan 

nuvarande gymnasiechef tillträdde för ca 2,5 år sedan, har genom 

kartläggningen av elevföreningar fått ett ännu större fokus och utrymme på 

skolan. Resultatet i rapporten har bidragit till en större samsyn kring hur nuläget 

på skolan är och gällande vad som behöver utvecklas. En tydlig dialog, i flera 

forum både med elever och personal, gällande begreppet ”kränkningar” har 

hållits. Gymnasiechefen har varit drivande i detta arbete och sedan rapporten 

blev offentlig har skolledningen upplevt en vändning på skolan gällande att det 

nu finns en tydligare samsyn från flera håll avseende att värdegrundsarbetet 

behöver fortsätta fokuseras och utvecklas. Den redan tidigare granskningen 

från Skolinspektionen 2013, vilken pekade på värdegrundsarbetet som ett 

utvecklingsområde på skolan, aktualiserades igen i samband med utredningen 

om elevföreningar. Det blev således ett bra tillfälle att även titta på 

Skolinspektionens bedömning igen och göra en uppföljning över vad som 

förbättrats utifrån den och vad som kvarstår att jobba vidare med på skolan.  

På Sven Eriksonsgymnasiet står individens okränkbarhet och trygghet i 

centrum. Alla elever skall känna sig trygga att delta i allt som händer på skolan 

och inte behöva känna att det finns en rädsla för att bli kränkt. I rapporten 

framkom att det t ex i samband med ”rekrytering” till elevföreningar har 

förekommit situationer som eleverna upplevt som ”obehagliga”. Skolan har via 

dialog med elevkåren jobbat för att säkerställa att inga föreningar 

fortsättningsvis har någon form av kränkande rekryteringsprocess i samband 

med medlemskap.  

I samband med rapportens offentliggörande träffades Skolledningen, ansvarig 

utredare på CKS och elevkåren för att diskutera innehållet. Skolledningen 

uppfattade detta som ett givande möte och eleverna visade stor förståelse för 
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innehållet och uttryckte att de tillsammans med Skolledningen vill jobba för att 

skapa en god och trygg stämning på skolan. Skolledningen tycker att det är 

viktigt med en stark elevkår och ett starkt föreningsliv på skolan och ser 

möjligheten att kunna jobba tillsammans med dessa frågor för att kunna nå 

ännu längre. Skolledningen önskar på sikt att elevkårens roll utvecklas ännu mer 

så att kåren blir en form av inflytandeforum för eleverna på skolan, en part som 

driver frågor som eleverna anser vara viktiga för skolan. Elevkåren ska skapa ett 

mervärde för eleverna på skolan och de skulle även kunna jobba med 

pedagogiska frågor.  

Vidare har Skolledningen utifrån uppföljningen av elevföreningar haft en 

mycket bra dialog med redaktionen för ”Vårflamman”, i syfte att säkerställa att 

tidningen inte innehåller kränkningar och sexistiska inslag. Redaktionen har 

varit lyhörd.  

Skolledningen har sedan i höstas haft en dialog med elevkåren gällande att ta 

fram en form av kontrakt för alla föreningar att underteckna. Kontraktet skulle 

syfta till att säkerställa att föreningarna förhåller sig till skolans värdegrund och 

att dessa är öppna och välkomnande för alla elever på skolan. Den tidigare 

elevkåren ansåg att stadgarna borde räcka. Skolledningen anser att dessa i så fall 

behöver ses över och eventuellt kompletteras. Diskussionen pågår och inga 

överenskommelser är ännu fattade. 

Skolledningen har idag ett gott samarbete med den nya styrelsen och upplever 

att styrelsen verkligen tagit till sig innehållet i rapporten om elevföreningar och 

har en vilja att tillsammans med Skolledning, elevhälsan, lärare på skolan och 

eleverna, jobba för trivsel och trygghet på skolan. Elevkåren följer de direktiv 

som ges av Skolledningen och det finns ett ömsesidigt förtroende mellan 

parterna. Skolledningen är också lyhörd för vilket stöd kåren eventuellt önskar 

från de vuxna på skolan. 

Rapporten har vidare utgjort ett underlag i undervisningen så att alla elever fått 

ta del av resultatet. Diskussionerna har varierat i olika klasser, men känslan av 

att de allra flesta eleverna tagit till sig att det finns något på skolan som behöver 

synliggöras och jobbas med, har tydliggjorts.  

I rapporten lyfts föreningen AR på flera ställen. Någon information om denna 

förening eller dess innehåll har inte kommit Skolledningen tillkänna. Det finns 

även i dagsläget ett hemlighetsmakeri bakom denna förening. Skolledningen har 

haft samtal med all personal om jäv och professionalism kopplat till skolans 

föreningsverksamhet.  

I samband med inspark och poängjakt har skolan säkerställt att aktiviteterna 

ligger i linje med skolans värdegrund. Om så inte skulle vara fallet, får eleverna 

inte använda skolans område för dessa aktiviteter. Skolledningen anser att dessa 

tillställningar fungerat väl när eleverna vistats inom skolans område.   

Från och med 2019 kommer Teknologföreningens stipendier inte att delas ut. 

Nomineringsprocessen har inte varit helt transparent, men den avgörande 

anledningen är att de administrativa rutinerna inte har fungerat, vilket fått till 
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följd att elever inte fått sina utbetalningar. Detta kan skada skolans rykte, då 

stipendierna anses vara en del av Sven Eriksonsgymnasiet. 

Bäckängsgymnasiet 

Elevföreningarna är  en mycket viktig del av Bäckängsgymnasiet. Precis som 

tidigare har skolan även i dagsläget en stor föreningsverksamhet. Det finns i 

dagsläget ca 30 elevföreningar på Bäckängsgymnasiet. I rapporten lyfts dock 

fram att det förekommit tveksamma situationer i samband med 

antagningsförfarandet. Detta är något som skolan tagit omhand genom det 

avtal som föreningarna nu måste underteckna för att få vara officiella. 

Inga starka reaktioner, varken från personal, elever eller vårdnadshavare har 

förekommit efter rapportens offentliggörande. Eleverna på Bäckängskolan trivs 

mycket bra, vilket bland annat går att utläsa ur resultaten från den årliga 

klimatundersökningen. Skolledningen upplever också att eleverna kommer 

direkt till lärare eller skolledare om det skulle vara något som inte känns bra.  

Som en direkt åtgärd för att säkerställa att elevföreningarna och deras aktiviteter 

följer skolans värdegrund och är öppna för alla elever, har skolan tagit fram ett 

avtal, vilket alla officiella föreningar måste skriva under. Om avtalet inte 

undertecknas, får föreningen inte tillgång till skolans lokaler och inget bidrag. 

Budgeten för bidrag till elevföreningar är 15 000 kr/år. Elevkåren fördelar 

bidragen och största delen går till Kulturveckan. 

Avtalet reglerar följande: 

 Föreningen och dess aktiviteter får inte strida mot skolans värdegrund.

 Föreningen måste vara öppen för alla elever.

 Föreningen får inte använda någon form av antagningssystem inför

medlemskap.

I utredningen finns också att läsa om insparksverksamheten, vilken innehåller 

en poängjakt. Denna är dock fristående från elevföreningarna. Poängjakten har 

enligt skolledningen eskalerat något de senaste två åren och inför kommande 

hösttermin kommer skolan att styra upp insparksförfarandet. Aktiviteterna 

kommer att förbjudas helt och hållet under skoltid och skolan kommer att 

informera elever och vårdnadshavare om vilka regler som gäller i samband med 

insparken. 

”HALIB” förekommer i rapporten. Flera föreningar har detta som ett tillägg till 

sitt föreningsnamn. ”HALIB” står för Högre allmänna läroverket i Borås, vilket 

var namnet på skolan innan gymnasiereformen 1968. Flera föreningar har en 

lång tradition på skolan, därav används namnet ”HALIB” fortfarande. Det 

finns en sammanslutning som kallas ”Klubb HALIB”. Denna sammanslutning 

är ingen förening på Bäckängsgymnasiet och har inget med verksamheten att 

göra. Den kan ses som en intressesammanslutning för före detta elever vid 

Bäckängsgymnasiet. 

Den under våren utgivna HALIB-krönikan, riktad till avgångselever på skolan, 

har väckt uppmärksamhet, då innehållet inte varit i linje med skolans 
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värdegrund. Kränkningar och sexistiskt innehåll fanns med i årets upplaga av 

tidningen. Skolan har med anledning av detta gjort en skrivelse riktad till alla på 

skolan. Skrivelsen, vilken även skickades till Borås tidning som en återkoppling 

på den kontakt tidningen tagit med Bäckängsgymnasiet med anledning av 

Halib-krönikan, innehåller ett avståndstagande till den utgivna tidningen.  

Vidare har skolledningen haft möte med kåren och BB (Bästa Bäckängit) och 

med ansvarig utgivare. Försäljningen av tidningen skedde under en eftermiddag. 

Beslut gällande att stoppa försäljningen fattades sedan av skolledning 

tillsammans med elevkåren och ansvarig utgivare. De exemplar som inte hade 

sålts, förstördes, enligt ansvarig redaktör. Skolledningen kommer tillsammans 

med kåren att ta fram riktlinjer för kommande Halib-krönikor. Viljan att göra 

en förändring inför nästa år finns hos alla inblandade parter enligt 

skolledningen. 

3 Resultat 

Sammanfattningsvis har arbetet med skolornas värdegrund och rapporten 

gällande elevföreningar resulterat i följande: 

Sven Eriksonsgymnasiet 

• Värdegrundsarbetet är i fokus på hela skolan och av alla. Positiv effekt 
har märkts av, vilket bekräftas både av vuxna och elever på skolan.

• Större samsyn kring hur nuläget på skolan är och gällande vad som 
behöver utvecklas framöver.

• Dialogen med elevkåren har förbättrats och elevkåren har visat ökad 
förståelse för den kritik som framkommit i rapporten och varför vissa 
aktiviteter inte har fått fortsätta genomföras.

• Poängjakten fungerar väl på skolans område.

Bäckängsgymnasiet 

Alla föreningar har skrivit på det nyligen framtagna avtalet. Skolledningens 
bedömning är att avtalet följs. Skolledningen upplever att skolans värdegrund 

följs av alla föreningar och att dessa är öppna och välkomnande för alla elever 

på skolan. Viss misstanke om att det fortfarande skulle kunna förekomma 

någon form av ”antagningssystem” för någon förening finns, liksom före 

utredningen. Men genom det framtagna avtalet bedöms elevföreningarna ha 

blivit mer medvetna om vilka ”spelregler” som gäller och att de är mer noga 

med att förhålla sig till dessa. 
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4 Planerade åtgärder 

Nedan beskrivs de åtgärder som kvarstår att jobba vidare med för de två 

gymnasieskolorna.  

 

Sven Eriksonsgymnasiet 

 Det vardagliga värdegrundsarbetet kvarstår att arbeta vidare med. Det 
kommer alltid att vara ett pågående arbete. Det handlar om att i 
handling visa prov på var man står i sin värdegrund och målet är att alla 
elever skall komma till skolan och alltid kunna känna sig trygga och 
uppleva en hög grad av delaktighet. 

 Fortsatt dialog med elevkåren om bland annat förändringar i stadgarna 
eller ett eventuellt kontrakt. 

 Fortsatt dialog med elevkåren om dess framtida roll som mer tydlig 
samarbetspartner till Skolledningen.  

 Fortsatt dialog med elevkåren om de aktiviteter som genomförs.  
 

Bäckängsgymnasiet 

Till hösten kommer föreningarna att välja in nya medlemmar till sina styrelser. 

Skolan kommer då särskilt följa denna process lite mer noga, för att säkerställa 

att det sker i enlighet med de regler skolan har. Att det nyligen framtagna avtalet 

följs av alla föreningar kommer också att följas upp under hösten. Elevkåren 

kommer att involveras i den uppföljningen och kommer att vara skolledningens 

samtalspart. Särskilt de två samordningsansvariga mot föreningarna (BB) 

kommer att involveras i detta arbete. Redan i dagsläget har de ett uppdrag att se 

till att allt går rätt till och vid avvikelse signalera till skolledningen.  

Bäckängsgymnasiet kommer att fortsätta det redan intensiva 

värdegrundsarbetet på skolan och kommer som en del av detta att ta fram 

riktlinjer för kommande Halib-krönikor.  

 

5 Anställdas medlemskap i elevföreningar 

Förvaltningen har undersökt huruvida det finns grund för arbetsrättsliga 

åtgärder i de fall anställda varit medlem i någon elevförening, till exempel den i 

rapporten förekommande AR på Sven Eriksonsgymnasiet. Det finns ingen 

grund för sådana åtgärder, däremot är förvaltningens bedömning att det är 

olämpligt att anställda är medlemmar i elevföreningar. I de fall skolan anser att 

en förening inte är förenlig med skolans värdegrund, skulle det kunna prövas 

om ett medlemskap kan ses som en förtroendeskadlig bisyssla. Förvaltningen 

ämnar i dagsläget inte att göra någon sådan prövning.  

 



Borås Stad 
Datum 

2019-06-24 
      

      
Sida 

9(9) 

 

 

6 Slutsats 

Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet har vidtagit relevanta åtgärder 

för att utveckla verksamheterna utifrån de föreslagna förbättringsåtgärderna i 

granskningen, vilken genomfördes hösten 2018. Det finns dock åtgärder som 

kvarstår att genomföra och det är viktigt att hålla i det positiva arbete som pågår 

i skrivande stund. Skolorna kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa att 

elevföreningarna och dess aktiviteter ligger i linje med skolornas värdegrund. 

Skolledningarna kommer också att fortsätta det redan positiva arbetet med 

elevkårerna samt utveckla detta ytterligare.  

Förvaltningen kommer inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet att 

fortsätta att följa upp värdegrundsarbetet och säkerställa att skolorna vidtar 

tillräckliga åtgärder för att skapa en trygg och trivsam miljö på skolorna.  

Det finns ingen grund för arbetsrättsliga åtgärder i de fall anställda varit medlem 

i någon elevförening. Förvaltningens bedömning är dock att det är direkt 

olämpligt att personal skulle välja att vara medlem i någon elevförening.  
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Inledning 

Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet är två gymnasieskolor i Borås. Båda skolorna har traditioner 

som sträcker sig långt tillbaka i tiden, traditioner som även omfattas av olika elevföreningar på de 

båda gymnasieskolorna. Elevkåren på Sven Eriksonsgymnasiet är enligt uppgift Sveriges äldsta 

Elevkår som har sina rötter tillbaka till 1800-talet och på Bäckängsgymnasiet finns en elevförening 

som funnits sedan början av 1900-talet. Elevföreningarna är en del av skolornas identitet. 

Både elever och skolledningar vid de båda gymnasieskolorna har uttryckt att elevföreningarna 

uppskattas och att ett gott föreningsliv bidrar till såväl sammanhållningen på skolorna som en god 

skolanda. 

Det har uppmärksammats, att vissa av elevföreningarnas aktiviteter eller aktiviteter som har med 

elevföreningarna att göra inte varit i linje med skolornas värdegrund och de demokratiska 

principerna1. Bland annat har det sedan en längre tid tillbaka rapporterats i massmedia om olika 

händelser som strider mot skolornas värdegrund och som kan relateras till elevföreningars 

aktiviteter. Dessutom har Skolinspektionen 2013 genomfört en tillsyn vid Sven Eriksonsgymnasiet och 

då konstaterat att det finns inslag i aktiviteter som arrangeras av elevkåren som strider mot den 

värdegrund som uttrycks i skollag och läroplan.   

 

Bakgrund 

Skolinspektionens inspektion och beslut (2013) 

Under våren 2013 genomförde Skolinspektionen en tillsyn vid samtliga skolenheter i Borås Stad. 

Tillsynen vid Sven Eriksonsgymnasiet genomfördes mellan den 19 mars och den 21 maj 2013 och 

utmynnade i rapporten -Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Sven Eriksonsgymnasiet i Borås 

kommun-(Dnr 43-2012:5404). 

Inspektionen och beslutet omfattar flera olika områden vid Sven Eriksonsgymnasiet men det som är 

relevant för detta uppdrag och genomlysning är området -Grundläggande värden och inflytande 

samt Trygghet och studiero- (Dnr 43-2012:5404, sid.8-14). 

I tillsynsrapporten skriver bland annat Skolinspektionen att ”exkluderande sammanslutningar där 

vissa elever väljs ut och andra elever väljs bort, samt elevföreningar vars aktiviteter kan uppfattas 

som sexistiska och kränkande indikerar en grundsyn om att alla människor inte är lika mycket värda 

vilket inte är förenligt med den värdegrund som uttrycks i skollag och läroplan”. 

I Skolinspektionens helhetsbedömning (Dnr 43-2012:5404, sid4) konstateras bland annat att skolan har 

vissa brister i värdegrundsarbetet både i undervisningen och i andra aktiviteter som har koppling till 

skolan. Vad gäller aktiviteterna uppmärksammade Skolinspektionen sexistiska inslag i exempelvis 

spex- och kortegeprogram som arrangeras av skolans elevkår. Skolinspektionen konstaterar även att 

det finns slutna ordenssällskap med koppling till skolan där både lärare och elever är medlemmar. 

Några exempel på vad Skolinspektionen tar upp i sammanhanget är; 

                                                           
1 Skolans demokrati- och värdegrundsarbete omfattar; Människolivets okränkbarhet, Individens frihet 

och integritet, Alla människors lika värde, Jämställdhet mellan män och kvinnor och Solidaritet med 

svaga och utsatta.  
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 Elevkårens tidning Vårflamman, som ges ut i samband med kortegen, har teckningar av 

avklädda flickor. 

 Bildgalleri på Elevkårens hemsida visar inslag av avklädda ungdomar från luciaspex. 

 Lärare och elever vid Sven Eriksonsgymnasiet har uppgivit att det finns ett ordenssällskap 

med koppling till skolan benämnt AR, som enligt lärare och elever är en hemlig 

sammanslutning av ett urval av elever och lärare vid skolan som varit särskilt engagerade i 

skolans sociala aktiviteter. I AR kan bara män vara med men det finns ett motsvarande 

ordenssällskap benämnt Goya för kvinnor.  

 I Skolinspektionens samtal med lärare har det framkommit att vissa elever känt sig utfrusna 

då de inte blivit invalda i de hemliga sammanslutningarna samt att föräldrar hänvisat till att 

deras barn ingår i ordenssällskapet då de velat ha fördelar i utbildningen. 

 

Massmedias rapportering 

Rapportering kring elevföreningarnas aktiviteter i massmedia har förekommit i perioder sedan en 

lång tid tillbaka. Artiklar har inhämtats från Borås Tidning från 1994 och framgent.  Övervägande del 

har handlat om Sven Eriksonsgymnasiets ”hemliga ordenssällskap, AR och Goya”. Rapporteringen i 

massmedia synes gå i cykler med några år emellan och ofta är det någon händelse eller företeelse 

som har med de av Borås Tidning benämnda ”hemliga ordenssällskap” eller kopplingar till dem som 

initierar rapporteringen. Rapporteringen i massmedia har berört värdegrundsfrågor och/eller de 

demokratiska principerna i skolmiljö.  

 

 

Juridiska frågor kopplade till föreningar och skolor.  

(Stadsjurist Karin Adamsson) 

 

Grundläggande förutsättningar 

Enligt 6 kap. 10 § skollagen är skolhuvudmannen skyldig att utreda omständigheter avseende 

kränkande behandling i samband med verksamheten och i förekommande fall vidta de åtgärder som 

skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling. 

Enligt 6 kap. 7 § skollagen ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 

förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

Begreppet ”i samband med verksamheten” tolkas i det enskilda fallet, men det går inte att avgränsa 

endast till skolmiljön eller skoltid. Under senare år har diskussioner förts kring kränkningar på nätet, 

som blivit allt vanligare, och frågan om dessa kränkningar har ”samband med verksamheten” på 

skolan aktualiserats.   

Barn- och elevombudsmannen (BEO) har gjort utredningar kring en skola där kränkningar bland 

annat skett på nätet. Skolan hade känt till att eleven känt sig utsatt för kränkningar av andra elever 

men skolan  ansåg att den inte hade något ansvar för händelser utanför skolans område,  i detta fall 

på nätet. BEO säger i beslutet, att skolan är skyldig att utreda påstådda kränkningar som sker på 

elevens fritid om händelsen har kopplingar till verksamheten i skolan. Eftersom skolan inte har utrett 

de händelser som har inträffat har skolan brustit i sin utredningsskyldighet enligt skollagen.  
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På BEO:s hemsida står: 

”Om någon som arbetar på skolan får reda på att en elev känner sig kränkt, måste de göra en 

anmälan till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla det vidare till huvudmannen, som då måste göra 

en utredning. Det spelar ingen roll om det hänt i korridoren, på skolgården eller på internet. Om 

utredningen visar att det handlar om en kränkning, ska skolan ta itu med situationen för att stoppa 

kränkningar i framtiden.” 

 

Föreningsfrihet 

Föreningsfriheten är grundlagsskyddad och följer av 2 kap. 1 § regeringsformen och definieras som 

”rätten till frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”. Föreningsfrihet 

följer också av europakonventionen som är inkorporerad i svensk lag. I artikel 11 i 

europakonventionen behandlas både rätten till fredliga sammankomster och rätten till 

föreningsfrihet. Föreningsfriheten skyddar rätten att bilda och ansluta sig till föreningar utan hinder 

av offentliga myndigheter, samt att med full frihet verka inom dessa föreningar. 

Med grund i ovanstående har huvudmannen en skyldighet att utreda uppgifter om kränkande 

behandling på skolor. En genomlysning av aktiviteter på skolor med påstådda problem avseende 

säkerhet, trygghet eller kränkningar ska inte inskränka föreningsfriheten och begränsar inte rätten 

att sammansluta sig. En utredning ska inte kartlägga föreningar som är verksamma i och utanför 

skolor i Borås Stad, eller kartlägga vilka som är medlemmar i föreningar. En utredning ska se över 

förhållandena på skolarna i syfte att motverka kränkande behandling och eventuella oegentligheter 

samt för att säkerställa att aktiviteter på skolorna ligger i linje med värdegrunden.  

  

Frågor om jäv och opartiskhet 

Betygssättning är ett beslut som typiskt sett har rättsverkan för eleven. Betygen kan ha en avgörande 

betydelse för elevens framtid, eftersom de har en direkt koppling till urvals- och 

behörighetsbestämmelser. Betygssättningen innebär därmed myndighetsutövning. Betygen ska 

därför vara rättvisa och likvärdiga.2  

Regler om jäv finns i förvaltningslagen och kommunallagen. Enligt 29 kap. 10§ 4 st. skollagen gäller 

inte förvaltningslagens regler i fråga om betygssättning. En lärare i kommunal skola är anställd av 

nämnden. Läraren fattar inte beslut på delegation av nämnden, utan med stöd direkt i skollagen, 

men jäv enligt kommunallagen skulle kunna aktualiseras i fråga om betygssättning eftersom det är 

fråga om handläggning och beslut av anställd. I vart fall kan 1 kap. 9 § regeringsformen tillämpas på 

frågan om betygssättning. Av 1 kap. 9 § regeringsformen följer att domstolar, offentliga myndigheter 

och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför 

lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Kravet på saklighet avser vilka förhållanden ett beslut får 

grunda sig på medan kravet på opartiskhet avser hur förhållandet mellan myndighetsperson och 

enskild uppfattas utifrån. Om en lärare grundar betyg på irrelevanta grunder kan det ses som brist i 

saklighet enligt ovan nämnda paragraf.  

Jävsreglerna, som kan ses som en precisering av 1 kap. 9 § regeringsformen, har till syfte att 

säkerställa en objektiv och opartisk handläggning av ärenden. I detta ligger även att de enskilda hyser 

                                                           
2 Prop. 2009/10:165 s. 297 
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ett förtroende för myndigheten och reglerna värnar på det sättet också det allmännas förtroende för 

myndigheterna. Således kräver inte jävsreglerna att den som handlägger ett ärende rent faktiskt 

agerat på ett icke opartiskt eller icke objektivt sätt, utan även förhållanden som är ägnade att rubba 

förtroendet för den handläggandes opartiskhet kan grunda jäv.  

I situationer där elev och lärare har ett förhållande som inte är så pass nära att klassas som 

närstående måste man fråga sig om enbart förhållandet är tillräckligt för att rubba förtroendet för 

lärarens opartiskhet. Faktorer som exempelvis bör beaktas vid en sådan bedömning är om läraren 

har ett förhållande till eleven som sträcker sig utanför klassrummet, om läraren har visat ett särskilt 

engagemang för eleven och om lärarens bedömningar av elevens prestationer inte återspeglar den 

verkliga prestationen. Enbart risken att läraren väger in irrelevanta fakta i betygsunderlaget är inte 

tillräckligt för att rubba förtroendet för lärarens opartiskhet, istället är det de individuella 

omständigheterna som blir avgörande. Läraren har inom sin profession ett brett utrymme för 

tolkning, överväganden och analys i fråga om betygssättning. Det kan vara svårt att avgöra de exakta 

skälen till att läraren har fattat beslut om ett visst betyg och det är därmed svårt att bedöma om det 

har förelegat faktorer som har rubbat lärarens opartiskhet och om det föreligger saklighet i 

betygsbedömningen. I fråga om hemliga föreningar där lärare och elever är medlemmar och 

därigenom har ett förhållande utanför skolan kan det uppstå särskilda svårigheter med 

jävsbedömning eller fråga om opartiskhet eftersom förhållandet mellan elev och lärare inte är känt.  

 

Uppdragets syfte och mål 

Syftet med uppdraget är att belysa och beskriva elevföreningarnas och andra sammanslutningars 

aktiviteter vid Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet. Resultatet ska utgöra ett underlag för att 

motverka kränkande behandling och eventuella oegentligheter samt för att säkerställa att 

elevföreningarnas och sammanslutningarnas aktiviteter med koppling till skolorna ligger i linje med 

skolornas värdegrund och de demokratiska principerna.  

 

Metod 

Uppdraget har genomförts genom personliga intervjuer med skolpersonal, elevkårerna, 

elevföreningars och kommittéers styrelser. Även fd skolpersonal och elever har intervjuats. 

Därutöver har elever vid de båda skolorna spontanintervjuats om deras syn på de aktiviteter som 

elevföreningarna genomför på skolorna ur ett värdegrunds- och demokratiperspektiv. 

Före varje intervju har den intervjuande informerats om vem som gett i uppdrag att genomföra 

uppdraget samt att den görs i syfte att genomlysa elevföreningarnas aktiviteter för att säkerställa att 

de inte bryter mot skolornas värdegrund och de demokratiska principerna. Vid varje intervju har det 

särskilt informerats om att frågorna och genomlysningen på intet sätt har med själva 

elevföreningarna att göra utan endast är riktad mot föreningarnas aktiviteter i relation till 

värdegrund och de demokratiska principerna.  

Intervjuerna har sammanfattats och sedan skrivits ut såsom arbetsmaterial varefter de 

sammanställts i en anonymiserad rapport. När rapporten färdigställts har arbetsmaterialet förstörts.  

Sammanlagt har 42 personer intervjuats mer ingående, 19 på Bäckängsgymnasiet och 23 på Sven 

Eriksonsgymnasiet. Spontanintervjuer, genom besök på de båda skolornas uppehållsrum och andra 
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utrymmen där elever vistas, har genomförts med 19 elever varav 13 på Bäckängsgymnasiet och 6 på 

Sven Eriksonsgymnasiet.  

Totalt har 61 personer intervjuats i detta uppdrag. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på de intervjuer som genomförts på de båda gymnasieskolorna. Intervjuerna har 

sedan kategoriserats under kategorierna; 

 Generell syn på skolornas värdegrund och de demokratiska principerna 

 Skolans traditioner i förhållande till värdegrund och de demokratiska principerna 

 Uppfattningar om elevkårernas verksamhet och aktiviteter 

 Uppfattningar om elevföreningarna/kommittéerna  

 Elevföreningarna/kommittéernas aktiviteter i förhållande till värdegrund och de 

demokratiska principerna. 

 Inofficiella föreningar eller sammanslutningars eventuella påverkan på skolornas värdegrund 

och de demokratiska principerna.  

 

 

Generell syn på skolornas värdegrund och de demokratiska principerna 

Samtliga personer som intervjuats har tillfrågats om vad de anser om värdegrunds- och 

demokratifrågor på skolorna och om och hur de uppfattar stämningen och förhållanden på skolorna 

ur dessa perspektiv. 

 

Sven Eriksonsgymnasiet (SE) 

Flera av de som intervjuats på SE uppgav att de anser att frågor om värdegrund och demokrati 

omhändertas på skolan på ett bra sätt och de upplever att det är en bra stämning på skolan ur dessa 

perspektiv. Flera av de intervjuade uttryckte att värdegrunds- och demokratifrågor lyfts upp och 

behandlats på ett mer aktivt sätt än tidigare.  

Några av de intervjuade uppgav dock, att de olika programmen och lärarteamen bildar ”små öar” på 

skolan och att det i dessa ”öar” finns ett bra arbete med både värdegrunds- och demokratifrågor 

men inte mellan ”öarna”, något som några av de intervjuade önskade för att involvera hela skolan i 

dessa frågor. En av de intervjuade berättade att hen upplever att SE är ganska uppdelad vad gäller 

värdegrundsfrågor då de olika programmen inte umgås så mycket med varandra vilket enligt hen kan 

skapa en känsla av ”vi och dom”. 

Samtliga intervjuade på SE berättade om de starka och historiska traditioner som skolan vilar på. De 

intervjuade gav uttryck för både positiva och negativa följder för skolans värdegrund och demokrati 

som traditionerna kan ha, vilket kommer att utvecklas och redovisas under flera av kategorierna i 

resultatet. Synen på och inställningen till skolans traditioner varierade mellan de intervjuades roll i 

skolan, både bland nuvarande och fd skolpersonal och elever. 
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I intervjuerna har både skolpersonal och elever uttryckt att det finns eller upplevs finnas ”en ram” för 

hur eleverna ska vara, klä och uppföra sig på SE. Känslan de intervjuade berättade om är att alla ska 

”vara stöpta i samma form” för att bli accepterade. Någon av de intervjuade uttryckte att ”man ska 

ha vissa kläder och dyra accessoarer” och inte sticka ut på ett negativt sätt för att passa in i skolan.  

Flera av de intervjuade uttryckte att det skapas förväntningar innan eleverna börjar på SE. 

Förväntningarna skapas av anhöriga som tidigare gått på skolan, av kamrater och genom de 

traditioner som är en del av SE. Dessa förväntningar och förutfattade meningar är enligt en av de 

intervjuade en del i den ”ram” i hur eleverna ska vara för att ”passa in” och som tidigare beskrivits. 

Ingen av de intervjuade kunde ge något exempel på elever eller skolpersonal som blivit utsatta 

genom att de avvikit från ”ramen”.   

Några av de intervjuade gav uttryck för att elevdemokratin på SE inte är tydlig. Det finns en 

uppfattning om att det är Elevkåren som ska svara för elevdemokratin vilket enligt flera av de 

intervjuade anser vara fel. Det finns klassråd, programråd och skolråd som skall omhänderta 

elevdemokratin på SE, inte Elevkåren, menar de intervjuade.  

Flera av de intervjuade av skolpersonalen på SE uppgav att SE genomgått en stor förändring från att 

ha varit en skola enbart för teknikutbildning – därav namnet ”Teknis”- till en skola med många olika 

utbildningar, bland annat ekonomi, idrottsprogram och IB. En av de intervjuade uppgav att det finns 

en inställning om att ”Teknis är till för teknister” vilket inte står i paritet till verkligheten och 

utbildningarna på SE idag, då de elever som läser tekniska ämnen är i minoritet.  

En av de intervjuade i en av Elevkårens kommittéer uttryckte att ”Om man är med i Teknis Elevkår är 

man ”teknist” oberoende av vilken utbildning man går”. De övriga som inte är med i Teknis Elevkår 

och inte läser tekniska program är elever på Sven Eriksonsgymnasiet. Den intervjuade ansåg att det 

är en skillnad mellan teknister och elever på SE-gymnasiet men utvecklade inte detta i intervjun.  

 

Bäckängsgymnasiet (BÄ) 

Samtliga intervjuade på BÄ, både elever och skolpersonal, nämner ”Bäckängandan” som en 

beskrivning på och förklaring till hur stämningen är på skolan. De intervjuade, oberoende av om de är 

elever eller skolpersonal, har i stort haft samma uppfattning om vad ”Bäckängandan” står för; 

Tillåtande klimat, respekt för andras olikheter, allas lika värde, stolthet för vem man är, alla ska känna 

sig trygga och att alla får vara sig själva i en tillåtande miljö. I intervjuerna berättade flera av de 

intervjuade om BÄ ledord Kunskap, Kärlek och kultur med mottot; Alla kan bli något.  

En av de intervjuade berättade att det som är specifikt för BÄ är det tillåtande klimatet och att det 

inte finns några ramar som elever ska passa in i. Ytterligare en intervjuad berättade om den lugna 

miljön som finns på BÄ trots det stora antalet elever, något som besökare särskilt reflekterat över 

enligt den intervjuade. I en intervju beskriver skolpersonal att ”man får ett kvitto på hur 

Bäckängandan ger sig uttryck när elever kommer från grundskolan och säger att på BÄ kan man 

slappna av och här behöver man inte hävda sig”. 

Flera av de intervjuade betonade också, att det finns elever på skolan som känt sig kränkta och 

orättvist behandlade, ”det är inte så att BÄ är helt förskonade från detta bara för att det finns en 

Bäckänganda utan BÄ har sina utmaningar även när det gäller värdegrunds- och demokratifrågor”. En 

av de intervjuade uppgav att hen upplevde att det inte är riktigt så bra som skolledningen vill göra 

gällande vad gäller värdegrundsfrågorna, ”visst omhändertas dom men SÅ himla bra är det inte” 

enligt den intervjuade. 
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Vad det är som kan ”hota” Bäckängandan svarade några av de intervjuade att elevers medverkan i 

sociala medier tenderar att öka vad gäller kränkningar och sexistiska anspelningar samt att det finns 

olika former av kränkningar som tenderar att öka enligt en av de intervjuade. 

 

Traditioner i förhållande till värdegrund och de demokratiska principerna. 

Både Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet är skolor med långtgående historiska 

traditioner. Båda skolorna har benämningar, Teknis och Halib, som härrör från historien och 

traditionerna. Sven Eriksonsgymnasiet fick sitt nuvarande namn 1997 och dessförinnan fanns den 

tekniska inriktningen på utbildningarna i skolans namn vilket gav benämningen Teknis. 

Bäckängsgymnasiet fick sitt nuvarande namn 1968 och som dessförinnan var ett Läroverk vilket gav 

nuvarande benämning Halib som står för Högre Allmänna Läroverket i Borås.  

De båda benämningarna återfinns idag i de båda skolornas Elevkårer, Teknis Elevkår och Elevkåren 

Halib. Teknis Elevkår är enligt uppgift Sveriges äldsta elevkår och bildades i mitten på 1800-talet.  

Många av de intervjuade på de båda skolorna berättade att 

Elevkårerna/elevföreningarna/kommittéerna är de främsta bärarna av de båda skolornas traditioner. 

I intervjuerna har det dock beskrivits en skillnad på innehållet i dessa traditioner mellan de båda 

skolorna. Detta utvecklas mer under kategorin Elevkårer. 

Genomgående har de intervjuade på båda skolorna svarat på frågan om vilka traditioner som 

skolorna vilar på uteslutande nämnt olika aktiviteter som återkommer på de båda skolorna tex 

kortegen, Vårflamman, resor till Alperna, Danmarksresan, Kulturveckan osv. Ingen av de intervjuade 

på de båda skolorna har hänvisat till någon elevkårs, elevförenings- eller kommittés stadgar som 

bärare av traditioner. 

 

Traditioner - Sven Eriksonsgymnasiet (SE) 

I flera intervjuer har både elever och skolpersonal talat om att traditionerna som finns på SE är en 

stark bidragande orsak till att elever söker sig till SE. En del av de intervjuade menar att vissa elever 

först tänker på föreningarnas aktiviteter, kortegen, Vårflamman, Balen osv och sedan börjar fundera 

på vilken utbildning de skall välja. En majoritet av de intervjuade som har något engagemang i någon 

kommitté eller elevförening, har haft närstående som tidigare studerat på SE och i vissa fall haft 

närstående som innehaft samma uppgift i elevföreningen eller kommittén.  

En av de intervjuade uppgav att just benämningen Teknis Elevkår visar att traditionerna lever och 

fortgår, något som den intervjuade inte såg som något negativt. På frågan om vilka traditioner som 

hen avsåg så blev svaret att ” det sitter i väggarna” på skolan utan att närmare precisera detta. I 

några av intervjuerna beskrivs traditionerna utifrån att ”det har alltid varit så på Teknis”. De flesta av 

de intervjuade nämner just Elevkåren, Kortegen och Vårflamman som Sven Eriksonsgymnasiets 

traditioner.  

Några av de intervjuade berättade att just traditionerna på SE inte har någon annan grund än att 

”man gör som man alltid gjort”. Flera av de intervjuade berättade att det är Elevkåren på SE som är 

huvudbärare av traditionerna men att dessa traditioner inte har någon djupare grund än att ”man 

gör som man alltid gjort” och att detta ”styrs” och lever kvar genom tidigare elever och styrelser på 

SE. Samtidigt berättar flera av de intervjuade att de anser Elevkåren som en mycket viktig del i skolan 

både för skolandan och för sammanhållningen. 
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Flera av de intervjuade har på frågan om det finns något som utifrån har en påverkan på skolan vad 

gäller värdegrund och demokrati, svarat att den ”påverkan” blir tydlig om skolledningen försöker 

ändra på traditioner, tex att flytta elevkårens lokal ”Klubbis”, förbjuda fester med alkohol i skolans 

lokaler eller har synpunkter på Vårflammans innehåll. De intervjuade anser att reaktionerna blir 

kraftiga från både fd elever och vårdnadshavare men även från andra håll i samhället på de ändringar 

som genomförs eller föreslås, oberoende om det sker med hänsyn till skolans värdegrund eller 

sexistiska innehåll. En av de intervjuade uppgav att hens anhöriga inte känner igen Teknis längre, 

bland annat genom att hänvisa till nerläggningen av ”Klubbis”. 

Av de intervjuade som har någon form av engagemang i SE:s ”elevstyrelser” berättade flera av dem 

att vissa av de traditioner som finns på SE skolan kan kännas lite ”unkna”. Vissa berättade också att 

de kände en viss press från avgående styrelse, anhöriga och fd elever att bevara traditionerna ”så 

som de varit”, men ingen av de intervjuade ansåg att de traditioner som förmedlades och fördes 

vidare har en bristande värdegrund. Samtidigt uttrycktes även vikten av att värna om just traditioner. 

 

Traditioner – Bäckängsgymnasiet (BÄ) 

Flera av de intervjuade uppgav att BÄ:s traditioner på olika sätt har med Elevkåren och 

elevföreningarna på BÄ att göra och en stark anledning till att de intervjuade sökte sig till BÄ. Några 

av de intervjuade har haft anhöriga som gått på BÄ och som dessutom varit aktiva i någon 

elevförening vilket påverkat valet av skola. Några av de intervjuade uppgav att den så kallade 

”Bäckängandan” är en tradition som följt med sedan lång tid tillbaka. De intervjuade förklarade detta 

med att beskriva den goda stämningen på BÄ, något som formats av Bäckängandan genom åren. 

På fråga om skolans traditioner berättade några intervjuade om att det på 80-talet fanns 

elevföreningar på BÄ som hade aktiviteter som var annorlunda och inte skulle vara ok idag. De 

intervjuade berättade om elevföreningar som dels ”headhuntade” medlemmar, dels valde ut vilka 

som fick vara med eller inte samt hade inriktningar som inte stämmer överens med dagens 

värderingar. De föreningarna har försvunnit från BÄ främst för att andra elevföreningar inte 

accepterade dem. 

Några av de intervjuade uppgav att dessa gamla traditioner i viss mån lever kvar på BÄ. Som exempel 

berättade en av de intervjuade att just föreställningen om att ”en person ska vara på ett speciellt sätt 

för att få vara med i en viss förening” kan ge sig uttryck i att elever inte söker sig till elevföreningen 

eftersom de har en föreställning om hur elevföreningen var för 20-30 år sedan.” 

Flera av de intervjuade uppgav att de inte upplever någon negativ påverkan på skolans traditioner 

som kommer ”utifrån”. Några uppgav att den påverkan utifrån som kan märkas är om någon 

samhällsviktig fråga eller frågor som har humanistisk karaktär diskuteras i samhället avspeglas detta 

tydligt bland BÄ:s elever i olika former av engagemang. Enligt de intervjuade är det också en tradition  

att BÄ:s elever engagerar sig i aktuella samhällsfrågor.  

Några av de intervjuade uppgav, att just traditioner skulle vara en bärare av en sned värdegrund eller 

vara mot de demokratiska principerna på BÄ tror inte de intervjuade på, mer att traditionerna 

stärker och belyser just värdegrundsfrågor. Flera av de intervjuade uppgav att de anser att 

värdegrundsfrågor och demokratifrågor har följt med i utvecklingen av samhället i både elevkåren 

och elevföreningarna på BÄ.  
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Uppfattningar om elevkårerna vid Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet.  

I intervjuerna har det framkommit att Elevkårerna på Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet har olika 

roller och funktioner men också är lika på många sätt. Båda kårerna har berättat att de är som ett 

paraply för skolornas elevföreningar och/eller kommittéer.  Alla elever får vara medlemmar i 

Elevkårerna, på Bäckäng kostar det inget att bli medlem medan Elevkåren på Sven Eriksson tar ut en 

mindre avgift, 50 kr, för att bli medlem och därigenom få ett Kårkort. Det är sju elever i styrelsen i 

båda Elevkårerna och de har likvärdiga funktioner och ”ansvar” i styrelserna. Styrelsen för Elevkåren 

Halib väljs vid årsmöte där samtliga elever på BÄ får rösta, styrelsen för Teknis Elevkår väljs vid 

årsmöte där endast medlemmar i Elevkåren får rösta. Båda elevkårerna har valberedningar som tar 

fram kandidater.  

 

Teknis Elevkår (TEK), Sven Eriksonsgymnasiet 

I intervjuerna framkom att styrelsen i TEK väljs in av medlemmarna i TEK på årsmötet och de sitter i 

styrelsen under ett år. Majoriteten i styrelsen är tredjeårselever och den nya styrelsen bildas på 

årsmötet i april varje år. När den nya styrelsen tillträder sker en överlämning från den avgående 

styrelsen, uppgav de intervjuade.  

Flera av de intervjuade angav just Elevkåren och elevföreningarnas aktiviteter som främsta skäl i till 

att de sökt sig till SE samt att flera anhöriga till dem tidigare varit elever vid skolan och då också varit 

aktiva i elevkårs- och elevföreningarnas aktiviteter. I samtliga intervjuer där TEK berörs uppgav de 

intervjuade att TEK är bärare av SE traditioner och som någon av de intervjuade uttryckte det också 

”bär på en arvsynd genom att traditionerna förs över från gamla styrelser, fd elever och anhöriga till 

de som ska ta över”.  

Några av de intervjuade berättade att det är en viss press på den ”nya styrelsen” att föra 

traditionerna vidare, samtidigt som flera av de intervjuade uppgav att det som ”fördes vidare” var i 

enlighet med skolans värdegrund.  

Flera av de intervjuade berättade att alla föreningar/kommittéer ”lyder under” TEK i den mening att 

om föreningen ska ordna någon form av arrangemang kan de söka pengar för detta hos TEK genom 

att ange vad pengarna ska användas till. De intervjuade berättade att TEK har då möjlighet att ”kolla 

om det är ok” avseende värdegrund och att ingen ska riskera bli kränkt. De intervjuade uppgav att 

TEK därigenom har viss insyn i det som händer och sker i föreningarnas aktiviteter som är kopplade 

till SE.  

 

Elevkåren Halib (EH), Bäckängsgymnasiet. 

En intervjuad uppgav att styrelsen till EH väljs in vid årsmötet där samtliga elever på BÄ har tillträde. 

Valet föregås av att en valberedning tar fram förslag på kandidater. De intervjuade uppgav att 

Elevkåren var tidigare uppdelad mellan Elevrådet och BB, Bästa Bäckängit. Elevrådet arbetade då 

mest för eleverna och BB för elevföreningarna på Bäckängsgymnasiet (BÄ) men 2018 beslutades att 

slå ihop Elevrådet och BB till Elevkåren Halib som omhändertar båda delarna. BB finns fortfarande 

kvar som funktion men ingår i Elevkåren. Medlemmar i Elevkåren Halibs styrelse får inte samtidigt 

vara med i någon elevförening eller elevförenings styrelse på BÄ. 

De intervjuade uppgav att EH är som ett paraply över elevföreningarna på BÄ. Om någon 

elevförening behöver pengar till något arrangemang får de ansöka hos EH vilka då får möjlighet att 
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”kolla” om aktiviteterna är ok ur ett värdegrundsperspektiv. Några av de intervjuade uppgav att EH 

har ett ansvar för att de aktiviteter som genomförs på BÄ av föreningarna inte kränker någon.  

Under intervjuerna diskuterades BÄ:s traditioner och några uppgav att traditionerna främst hör ihop 

med återkommande aktiviteter som genomförs på BÄ av elevföreningarna. Ingen av de intervjuade 

kunde uppge någon tradition som ”hängt med” sedan lång tid tillbaka och som kunde uppfattas som 

”inte överensstämmande” med nutid vad gäller värdegrundsfrågor.  

Några av de intervjuade uppgav att de tycker att Bäckängandan är en tradition som hört ihop med 

skolan sedan länge och de intervjuade beskrev Bäckängandan som de flesta intervjuade gjort.  

 

Uppfattningar om elevföreningarna/kommittéerna. 

I intervjuerna har det framkommit att Bäckängsgymnasiet främst har elevföreningar medan Sven 

Eriksonsgymnasiet främst har kommittéer för aktiviteterna. En av de intervjuade beskrev skillnaden 

mellan SE och BÄ i detta avseende med att ”Teknis har några få stora arrangemang medan Bäckäng 

har många mindre arrangemang eller aktiviteter”. De intervjuade på SE nämner ofta Elevkåren som 

skolans elevförening medan de intervjuade på BÄ skiljer på Elevkåren och elevföreningarna. 

Intervjuade från båda skolorna har berättat om de intervjuer som sker när elever söker till vissa 

elevföreningarnas styrelse eller kommittéer. På båda skolorna ges uttryck för att vissa av dessa 

intervjuer kan upplevas som obehagliga och i vissa fall kränkande genom att de som intervjuas 

uppmanas genomföra kränkande aktiviteter som inte har relevans till föreningen/kommittén eller 

utsätts för obefogade intervjumetoder. 

 

Sven Eriksonsgymnasiet (SE), föreningar och kommittéer. 

Flera av de intervjuade berättade att många av SE föreningar inte är aktiva. De finns med i SE:s 

skolkatalog för att föreningarna alltid funnits på SE men på senare år inte ”innehåller” någon som 

helst verksamhet. En av de intervjuade nämnde SE sy-förening, TSF, som inte varit aktiv på många år 

men som funnits med i SE skolkatalog sedan lång tid tillbaka. De elever som poserar under dessa 

föreningar i skolkatalogen kan vara vilka elever som helst på SE. Den intervjuade berättade att dessa 

föreningar hör till ”Teknis traditioner och därför finns med i skolkatalogen”. 

I intervjuerna berättas det om att det finns fyra föreningar som utgör ”kärnan” i 

föreningsverksamheten på SE och det är Vårflamman, Kortegekommittén, Balkommittén och Teknis 

Aktivitetskommitté. Dessutom finns elevföreningen Jubel där en styrelsemedlem från Elevkåren är 

ordförande. Några av de intervjuade benämnde kommittéerna som ”SE:s varumärke”. 

Några av de intervjuade berättade att det på SE är ett sjunkande intresse för elevföreningarna i 

allmänhet och för Elevkåren i synnerhet. Medlemsantalet har dalat senaste åren och det är svårt att 

få elever att engagera sig föreningarnas och elevkårens aktiviteter, åtminstone för att genomföra och 

planera dem. På frågan om det kan ha att göra med ”skolans traditioner” som flera av de intervjuade 

i vissa fall angett som ”unkna” kan ha betydelse för engagemanget, svarar några att det kanske har 

men att det mer handlar om att skolan inte ”satsar på elevföreningarna” vad gäller lokaler och stöd 

till aktiviteterna. 

I spontanintervjuerna av elever på SE uppgav samtliga intervjuade att de inte var intresserade av 

varken föreningslivet eller deras aktiviteter på SE. Som skäl angavs att de inte var intresserade 
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och/eller att de för övrigt inte hade tid att engagera sig. Några av dem uppgav att de inte visste något 

om elevföreningarna eller Elevkåren. De spontanintervjuade går första eller andra året på SE. En av 

dem avsåg att söka medlemskap i Elevkåren men bara av den anledningen att medlemskapet innebär 

att man får vissa rabatter. 

I intervjuerna har det uppgivits att vem som helst på SE får vara medlem i elevföreningarna eller 

kommittéerna samt får ansöka om en plats i styrelsen förutom i en av kommittéerna där deltagarna 

inte ansöker utan väljs ut utifrån kriterierna ”sunda och söta personer”. 

Några av de intervjuade uppgav att de efter ansökan till en kommitté eller förenings styrelse kallats 

till en intervju där de frågades ut på olika sätt av styrelsen eller kommittén. Vissa av frågorna ”var 

både roliga och seriösa och hade med den aktuella kommitténs arbete att göra” dessutom fick hen 

visa upp olika trick som hen ombads visa. De som intervjuades uppfattade inte dessa intervjuer som 

kränkande på något sätt.  

En annan berättade att intervjun till en av kommittéerna 2017-18 var obehaglig, både att genomföra 

och att beskåda. De som intervjuade satt bakom ett skynke medan en stark lampa lyste på sökanden 

som dessutom fick genomföra meningslösa aktiviteter inför intervjugruppen. Hen kände sig inte 

kränkt men uttryckte att det kan vara och kännas kränkande.  

I intervjuerna framkom att vissa av kommittéerna har en ordförande och en vice ordförande samt 

några kommittéer även vice på andra funktioner. Tidigare skedde inte val av ny ordförande utan de 

tidigare vice blev automatiskt ordförande när denne slutade på skolan. Detta har nu ändrats och 

ordförande till dessa kommittéer väljs vid elevkårens årsmöte, det sker inte automatiskt som tidigare 

enligt de intervjuade. 

En av de intervjuade eleverna uppgav, att hen saknar aktiva elevföreningar på Sven 

Eriksonsgymnasiet som är inriktade på elevers allmänna intressen. Enligt den intervjuade skulle detta 

kunna innebära mer programöverskridande aktiviteter mellan elever och som skulle kunna medföra 

bättre skolanda och sammanhållning. Det skulle också kunna uppmana elever till att skapa föreningar 

med egna traditioner. Hen jämförde med Bäckängsgymnasiet som har sådana elevföreningar.  

 

Bäckängsgymnasiet (BÄ), elevföreningar 

Enligt de intervjuade är varje elevförening ”egna föreningar med egna stadgar och ekonomi”. 

Elevkåren Halib är som ett paraply över föreningarna som dock är självständiga mot Elevkåren Halib i 

övriga frågor enligt flera av de intervjuade i föreningarnas styrelser. En av de intervjuade som ingår i 

en elevförenings styrelse uppgav att ”vi får stöd och hjälp från Elevkåren men föreningen sköter vi 

genom de stadgar och genom styrelsen som föreningen har”. 

I intervjuerna har det framkommit att det på BÄ finns en funktion i Elevkåren Halib, BB (Bästa 

Bäckängit), som har insyn i alla föreningars stadgar och som ska se till att värdegrunds- och 

demokratiprinciper följs vid olika aktiviteter och arrangemang som elevföreningarna genomför. De 

intervjuade uppgav vidare, att det är elevföreningarnas styrelser som håller i aktiviteterna och ska se 

till att det är frivilligt att delta i aktiviteterna och att ingen gör något som de inte vill. BB ska stödja 

föreningarna i deras aktiviteter. 

Enligt flera av de intervjuade har elevföreningarna en stor del i Bäckängandan. En som intervjuats 

uppgav att föreningarna är en viktig del i skolan, framför allt i att skolan inte bara handlar om studier 
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och prestation. På BÄ får alla vara med i elevföreningarna genom att ansöka om medlemskap och det 

är inte förknippat med någon form av uttagning eller urval berättade de intervjuade.  

Samtliga spontanintervjuade (första, andra och tredjeårs elever) på BÄ uppgav att elevföreningarna 

är viktiga för BÄ och för sammanhållningen. De berättade att de anser att föreningarna är positiva 

inslag i skolmiljön oberoende av om de är aktiva eller medlemmar i någon förening. Några av de 

intervjuade, som inte är medlemmar eller engagerade på annat sätt i föreningsverksamheten, 

berättade att de inte känner sig exkluderade på skolan när de inte är aktiva, ”det är helt ok att inte 

vara med”. 

I intervjuerna uppgavs att om någon vill komma med i någon elevförenings styrelse så får alla elever 

möjlighet att ansöka om det. De som ansökt kallas sedan till föreningen för en intervju. Det har 

framkommit i samtalen att vissa av dessa intervjuer i vissa av föreningarna kan vara eller uppfattas 

som kränkande och/eller obehagliga.  

Några av de intervjuade i genomlysningen uppgav att det är viktigt att få ”rätt personer” till styrelsen 

eftersom en del föreningar har ganska omfattande arrangemang och uppdrag, det måste fungera 

som någon uttryckte det. Det som är viktigt att få fram är tex om den som söker är organisatorisk, 

noggrann och/eller har en inställning och egenskaper som stämmer med föreningens inriktning. Det 

framkom också att frågorna som ställs ”måste vara lite roliga med glimten i ögat också”. Vidare 

uppgavs att om sökanden uppmanas att göra något på intervjun så har det med föreningens 

inriktning att göra, tex sjunga eller på annat sätt visa sina färdigheter. Några av de intervjuade som 

intervjuat sökanden till föreningar uppgav att ”visst kan frågorna vara hårda och kluriga men ställs 

aldrig med ont uppsåt, ingen vill väl vara med i en förening där folk är taskiga”.  

Flera av de intervjuade uppgav att de genomgått intervjuer som ”känts märkligt efteråt”. Någon 

berättade att hen kommit in i ett kolsvart rum där de som skulle intervjua satt bakom datorer och 

bryskt tillrättavisade den intervjuade oberoende på vad denne sa. En annan intervjuad berättade om 

intervjuer som skett med starka lampor i ansiktet och uppmanats genomföra olika saker som 

uppfattades som meningslösa. En annan intervjuad berättade om sexistiska uppmaningar, tex att visa 

upp ”din bästa samlagsställning” för intervjugruppen vid en intervju till en styrelse i en elevförening.   

Några av de spontanintervjuade eleverna uppgav att de anser att vissa föreningar ”är korrupta” 

eftersom det bara är kompisar som väljs in i styrelserna. 

Flera av de intervjuade uppgav att det skett en förändring till det bättre under senare år vad gäller 

elevföreningars aktiviteter på BÄ. För 10-20 år sedan fanns det föreningar på BÄ där elever blev 

invalda eller utvalda för att få vara med samt föreningar som hade inriktningar som inte stämde 

överens med värdegrunden. Enligt de intervjuade var det de övriga elevföreningarna på BÄ som såg 

till att dessa föreningar försvann från BÄ.  

I intervjuerna framkom även, att BÄ har två elevföreningar som benämns mans- och kvinnoförening. 

Enligt företrädare för den kvinnliga föreningen får män gärna söka men ingen har gjort det än och 

företrädare för den manliga föreningen uppgav att ”det har alltid varit så att bara män får söka till 

föreningen men den är inte patriarkaliskt på något sätt” 

Några av de intervjuade uppgav att det finns en viss hierarki mellan elevföreningarna på BÄ. De äldre 

föreningarna som funnits länge på BÄ har lite mer status än de övriga vilket kan bero på att de syns 

och hörs mest samt ”alltid funnits på BÄ”. De föreningar som funnits länge på BÄ är Bäckängs 

IdrottsFörening (BIF), Mammut veteran, EOS, Ragnarök och Venus. 
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Elevföreningarna/kommittéernas aktiviteter.  

Genom intervjuerna har det framkommit att det är en stor skillnad vad gäller de båda skolornas 

aktiviteter som anordnas av elevföreningarna, elevkårerna och kommittéerna. Som tidigare nämnts 

har SE få men stora arrangemang/aktiviteter medan BÄ har fler men mindre 

arrangemang/aktiviteter.   

 

Exempel på Sven Eriksonsgymnasiet, elevföreningar/kommittéernas aktiviteter 

(Det har inte varit möjligt att intervjua alla personer, föreningar och kommittéer på SE skolan i denna 

genomlysning) 

I intervjuerna har det framkommit att tidningen Vårflamman ges ut varje år i samband med 

Kortegen. Ansvariga för Vårflamman är en kommitté under Elevkåren på SE och dess Administrativa 

chef och Annonschef har var sin vice i kommittén.  Tidningen har genom åren kritiserats starkt för att 

vara sexistisk med bland annat avklädda flickor på omslaget. De intervjuade uppgav att ”Vårflamman 

ska vara en tidning för teknister av teknister” och vara satirisk och spegla både skolan och samhället.  

De intervjuade håller med om att upplagor längre tillbaka i tiden, 1970-80 talet kunde innehålla 

sådant som inte stämmer överens med nutidens värdegrund och nämnde skämt om etnicitet som 

exempel. De intervjuade uppgav dock att tidningen är mer anpassad till samhällets värderingar idag. 

På fråga vad de anser om den kritik som Skolinspektionen hade om Vårflamman 2013 så håller inte 

de intervjuade med, ”Skolinspektionen har inte alltid rätt” och att kritik från skolledningen om 

innehållet anser de intervjuade har att göra med att gymnasiechefen ”inte vet vad värdegrund är”.  

På frågan om inte avklädda flickor på Vårflammans omslag är en objektifiering av kvinnor svarade de 

intervjuade att det i stället kan tolkas som en glorifiering samt att könsfördelningen bland dem som 

gör tidningen är ”7 killar och 7 tjejer där tjejerna är de som är tecknare i tidningen”. Om vem som är 

ansvarig utgivare för Vårflamman uppgav de intervjuade att det är samtliga på Vårflammans 

redaktion som är ansvariga och att de strävar för att nå enighet om vad som ska publiceras. Vidare 

uppgav de intervjuade, att gymnasiechefen ska godkänna innehållet i tidningen innan publiceringen 

vilket de intervjuade ”upplevde som märkligt eftersom satir enligt de intervjuade är en balansgång 

mellan värdegrunder” men uppgav också förståelse för att skolan är ett slags varumärke som innebär 

ansvar. 

Flera av de intervjuade uppgav att de anser att Vårflamman senaste åren förändrats åt det positiva 

hållet och någon uttryckte att ”Vårflamman nu är helt ok” i förhållande till skolans värdegrund.  

Kortegen på SE återkommer varje år. Det är Elevkårens Kortegekommittén som ansvarar för den och 

i intervjuerna framkom att det finns en kortegechef och PR chefer och att dessa har så kallade vice 

som väljs in för att under ett år ”lära upp sig” av den innevarande chefen. De intervjuade berättade 

att varje klass på SE har ansvaret för ett tema/arrangemang i kortegen. En av de intervjuade 

berättade att alla klasser måste redovisa vilket tema och hur de tänker visa upp detta i kortegen. Är 

förslaget sexistiskt eller kränkande på något sätt får klassen inte ta med detta eller ändra så att 

värdegrunden beaktas. 

På fråga om Kortegen har några traditioner som ska efterlevas så uppgav en av de intervjuade att 

den enda traditionen som finns är att kortegen ska genomföras varje år, för övrigt finns det inga 

traditioner som ska bevaras.  
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I intervjuerna uppgav de intervjuade att det råder nolltolerans mot alkohol både när kortegen byggs 

på SE skolgård och när den genomförs. Skulle någon vara påverkad vid dessa tillfällen har 

Kortegechefen ansvaret för att det rapporteras direkt till gymnasiechefen, enligt en av de 

intervjuade. Det framhölls särskilt i samtalet att det även är viktigt att kortegen är ”nykter” och inte 

sexistisk eller kränkande på något sätt både för att få sponsorer och för att behålla dem som redan 

sponsrar kortegen.  

Välkomstkommittén (VK) är enligt de intervjuade en kommitté under Elevkåren på SE. I intervjuer 

har det berättats att Välkomstkommitténs enda uppdrag är att ordna med aktiviteter när de nya 

eleverna börjar på SE. Aktiviteterna består enligt de intervjuade av att anordna SE poängjakt som 

handlar om att de nya eleverna ska genomföra olika saker för att få poäng och för att de därigenom 

ska utse en segrare. I intervjun beskrivs att när Välkomstkommittén satt ihop listan med saker som 

ska genomföras ska gymnasiechefen godkänna aktiviteterna. Vid några tillfällen har gymnasiechefen 

haft synpunkter på vissa aktiviteter och att några ska strykas eller ändras vilket då genomförs. 

Anledningen till att de stryks är att de inte passar in i skolans värdegrund eller är kränkande på något 

sätt enligt de intervjuade. 

Direkt efter poängjakten och prisutdelningen avslutas Välkomstkommitténs arbete och som en av de 

intervjuade uttryckte det att ”då slutar VK:s ansvar, det sträcker sig inte till aktiviteter under kvällen”. 

Några av de intervjuade berättade om den poängjakt som de varit med om när de var nya elever 

2016-17. De beskrev att vissa inslag kunde säkert av andra uppfattas som jobbiga och i viss mån 

kränkande och inte helt i linje med skolans värdegrund. Det är enligt dem reflektioner de gör idag när 

de gått på skolan ett tag men när de var nya ”var de taggade och allt var nytt” vilket gjorde att de 

inte reagerade. ”Dagens poängjakt på SE är helt annorlunda än för bara några år sedan”.  

Jubel är en elevförening på SE. Föreningen har en ordförande som enligt en av de intervjuade är 

tillika medlem i Teknis Elevkårs styrelse. Vem som helst på SE skolan får vara med i föreningen vars 

huvuduppgift är att ordna tifon och heja fram skolan vid de årliga ”kamperna” mellan ”Bäckäng och 

Teknis”. I intervjuerna uppges att värdegrundsfrågor, tex att inte kränka någon finns med när 

föreningen genomför sina aktiviteter. 

Teknis Aktivitets Kommitté (TAK) ordnar aktiviteter på SE vid tex högtider men även mindre 

arrangemang som oftast genomförs när skolans elever har en längre rast på tisdagar. Enligt de 

intervjuade sker det dock allt för sällan och utan regelbundenhet. De aktiviteter som anordnas är ofta 

så kallade ”ätartävlingar” såsom kebabätartävling. Enligt de intervjuade har det hänt att någon 

aktivitet spårat ur och det uppgavs som exempel att i en aktivitet skulle en polkagris ätas på och 

sedan skickas vidare till någon annan tillsammans med ett meddelande. När det upptäcktes att 

meddelandena ”förfalskats” och skulle kunna uppfattas som stötande avslutade de omgående 

aktiviteten.  

 

Exempel på Bäckängsgymnasiets elevföreningars aktiviteter 

(Det har inte varit möjligt att intervjua alla personer och elevföreningar i denna genomlysning) 

 

Elevföreningarna på BÄ brukar genomföra sina aktiviteter på torsdagar då skolan har långrast. 

I samband med intervjuerna om elevföreningarnas aktiviteter på BÄ har frågan om årets poängjakt 

tagits upp där lärare och anhöriga noterade, innan den genomfördes, innehöll grova sexistiska 

aktiviteter som förstaårselever skulle genomföra för att erhålla poäng. Poängjakten återgavs i media 
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som att det var Bäckängsgymnasiets poängjakt vilket det inte var. Det framkom i intervjuerna att det 

inte är någon elevförening eller Elevkåren som arrangerar poängjakter utan det är andra årets elever 

som ordnar aktiviteter för den klass som börjar på skolan. Skolpersonal stoppade den aktuella 

poängjakten innan den påbörjades och har haft samtal med den aktuella klassen om 

värdegrundsfrågor enligt de intervjuade. 

Flera av spontanintervjuade eleverna på BÄ berättade att vid de aktiviteter som de deltagit i så har 

de aktiviteterna varit helt ok ur ett värdegrundsperspektiv och inte känts kränkande. En del av dem 

berättade att aktiviteterna som genomförs i början på gymnasietiden, typ nollning och poängjakt, är 

viktiga för den fortsatta värdegrunden på BÄ. En del av de spontanintervjuade uppgav att det finns 

ett grupptryck när olika aktiviteter ska genomföras och att aktiviteterna inte alltid är ”självvalda” av 

den anledningen.  

Samtliga spontanintervjuade, både aktiva och icke aktiva i föreningarna, uppgav att de anser 

elevföreningarnas aktiviteter på torsdagarnas långrast som mycket trevliga och positiva. 

Elevföreningen EOS är BÄ:s äldsta elevförening. Enligt de intervjuade genomför föreningen Balen, 

Lussetåget och inskuttet (för ettorna) samt Musikhjälpen och Kulturveckan. Värdegrundsfrågorna 

genomsyrar både EOS och de aktiviteter de genomför enligt de intervjuade. 

Venus är BÄ:s kvinnoförening. Vem som helst får söka till Venus, även män fast det inte har hänt 

ännu enligt de intervjuade. Jämlikhet mellan kvinnor och män är föreningens inriktning och de 

stödjer Kvinnojouren på olika sätt. Föreningen Venus har en mängd aktiviteter under året och enligt 

de intervjuade har de i styrelsen alltid med sig värdegrunden när de planerar och genomför 

aktiviteterna. De har inte bara ”att göra saker” utan anordnar även föreläsningar som har med 

jämlikhet att göra. På de aktiviteter de brukar genomföra är det oftast killar som medverkar, tex 

”high heal run”, en löpartävling i högklackat. 

Ragnarök är en elevförening som enligt de intervjuade ska hylla ASA-gudarna, en hyllning som är mer 

en image än faktiskt intresse för de medverkande. Värdegrundsfrågor och att ingen ska känna sig 

kränkt när föreningen genomför sina aktiviteter anser de intervjuade är viktigt ”eftersom ingen vill ju 

vara med i en förening som kränker”.  De aktiviteter som Ragnarök brukar genomföra är 

kundvagnsrace och liknande. 

Bäckängs idrottsförening (BIF) har enligt de intervjuade två uppgifter, dels att arrangera Kampen 

mellan Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet samt Arenakampen vilket innebär mycket 

arbete och ansvar. I Kampen samarbetar de med deras motsvarighet på Sven Eriksonsgymnasiet, 

Teknis Idrottsförening och de har ett gemensamt namn, SKF vilket betyder Skolornas Kamp Förening. 

Enligt de intervjuade har de ett bra samarbete mellan skolorna i SKF. Eftersom det är viktiga uppdrag 

som BIF ansvarar för är det viktigt att de som sitter i styrelsen har rätt inställning och är beredda på 

att det är mycket jobb som ska göras och i detta sammanhang anser de intervjuade att det är viktigt 

att ha med sig värdegrunden i detta arbete. 

Mammuth Veteran är BÄ:s manliga förening, motsvarigheten till elevföreningen Venus. De 

arrangerar bland annat en resa till Alperna varje år då, enligt de intervjuade, samtliga elever på BÄ 

får åka med. En annan återkommande aktivitet är att ”Svinga Fisk”. Det är styrelsen som arrangerar 

aktiviteten som går ut på att en person svingar en norsk fjordlax mot en annan person som har ett 

äpple i munnen. Tidigare kallades aktiviteten för ”Smiska fisk” varför det ändrades vet inte den 

intervjuade som uppgav att det är Ragnaröks styrelse som ordnar och ”övervakar” aktiviteten så att 

ingen ska känna sig kränkt eller obehaglig till mods. De två personerna som genomför aktiviteten gör 
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det helt frivilligt och vet vad den går ut på. Enligt den intervjuade är inte aktiviteten ”kopplad” till 

någon form av inträde till föreningen. 

Taco Libre är enligt en av de intervjuade en förening vars enda aktivitet är att servera Tacos några 

gånger per termin, liten men mycket uppskattad aktivitet. 

Utöver de ovan nämnda elevföreningarna och deras aktiviteter framkom i intervjuerna att det finns 

ett stort antal elevföreningar vid BÄ som anordnar föreläsningar och andra aktiviteter. Många av 

dessa föreningar är grundade på ett intresse hos eleverna och har, förutom att ha kul, även ett 

bildande syfte, ett samhällsengagemang eller driver frågor som är viktiga i ett värdegrunds- och 

demokratiperspektiv, tex Halib Pride och MRB- Mänskliga rättigheter på Bäckäng. 

Vid spontanintervjuerna berättade några av de intervjuade eleverna att de särskilt uppskattar de 

föreningar som har en speciell inriktning och ”inte bara handlar om fester och ha roligt” utan även 

arrangerar föreläsningar och andra aktiviteter.  

 

 

Hemliga föreningars eller sammanslutningars aktiviteter på skolorna. 

I Skolinspektionens rapport 2013 har lärare och elever vid Sven Eriksonsgymnasiet uppgivit att det 

finns ett ordenssällskap med koppling till skolan benämnt AR, som enligt lärare och elever är en 

hemlig sammanslutning av ett urval av elever och lärare vid skolan som varit särskilt engagerade i 

skolans sociala aktiviteter. I AR kan bara män vara med men det finns ett motsvarande 

ordenssällskap benämnt Goya för kvinnor. I Skolinspektionens samtal med lärare har det 

framkommit att vissa elever känt sig utfrusna då de inte blivit invalda i de hemliga 

sammanslutningarna samt att föräldrar hänvisat till att deras barn ingår i ordenssällskapet då de 

velat ha fördelar i utbildningen.  

Även före Skolinspektionens rapport, åtminstone från 1994, har Borås Tidning rapporterat om 

händelser och företeelser som enligt tidningen har med eller har haft sitt ursprung i de hemliga 

ordnarna AR och Goya på Sven Eriksonsgymnasiet. I de olika artiklarna över tid har olika personer, 

både lärare och personer i skolledning, berättat om sitt medlemskap i AR och/eller har artiklarna 

handlat om lärare och elever som varit kraftigt kritiska till AR:s förekomst på skolan. Frågan har även 

diskuterats i politiska nämnder i Borås Stad enligt Borås Tidning.  

Efter förvaltningschefen vid Gymnasie- och Vuxenutbildningens beslut om att genomföra en 

genomlysning av Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiets elevföreningarnas aktiviteter ur ett 

värdegrunds- och demokratiperspektiv den 3 september 2018, med bland annat bakgrund till vad 

Skolinspektionen kom fram till 2013, har genererat nya artiklar i Borås Tidning om speciellt 

förekomsten av de hemliga sammanslutningarna på Sven Eriksonsgymnasiet. 

I intervjuerna har det berättats om att det även finns ”hemliga sammanslutningar” med koppling till 

Bäckängsgymnasiet. De benämns som Klubb Halib för män och AS för kvinnor. 

 

Sven Eriksonsgymnasiet, (SE) 

Flera av de intervjuade, både bland nuvarande och före detta skolpersonal och elever, har ”på eget 

initiativ” börjat berätta om de hemliga sammanslutningarna AR och Goya när frågan handlat om 

aktiviteter på skolan som Elevkåren/kommittéerna arrangerar. Flera av de intervjuade har i 
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intervjuerna också satt likhetstecken mellan AR och Goya och Elevkårens styrelse samt vissa 

positioner eller funktioner vid SE kommittéer.  

Några av de intervjuade berättade att ”medlemskap i AR eller Goya är en förutsättning för att sitta i 

Teknis Elevkårs styrelse”, en annan intervjuad, som också uppgivit sig vara medlem i AR, uppgav på 

frågan om AR och Goyas eventuella inflytande på SE att ”jag förutsätter att alla i Teknis Elevkårs 

styrelse är medlemmar i AR eller Goya för så har det alltid varit”. En annan intervjuad uppgav att 

”hela valberedningen är AR-medlemmar och på så sätt blir bara AR-medlemmar nominerade till 

Elevkårens styrelse och i kommittéerna” 

En av de intervjuade berättade att han är medlem i AR och tidigare varit ordförande för AR på SE. 

Han uppgav att han ser AR som en kamratförening, en förening som tillhör Teknis. På frågan varför 

den är hemlig uppgav den intervjuade att ”det bara är så, det finns i stadgarna när AR bildades för 

120 år sedan och ett regelverk och traditioner som ska följas, varför är inte relevant utan så är 

bestämmelserna”. I intervjun gör den intervjuade en jämförelse med att ”det finns ju olika ordnar ute 

i samhället” och han ser ingen skillnad i att elever på en gymnasieskola ingår i ”hemlighetsmakeriet”.  

I intervjuerna har det berättats om att AR tidigare haft lokaler och ”fester” på skolan, något som 

skolledningen förbjudit. En av de intervjuade uppgav ”att AR är hemliga och har visst hokuspokus för 

sig är inget konstigt, det vilar på de traditioner och stadgar som upprättades när AR bildades. Alla 

möten och traditioner finns dokumenterade sedan första dagen” och på fråga vad protokollen och 

hokuspokus står för är enligt den intervjuade hemligt och ingen får ta del av dem utanför AR. På fråga 

om inte just detta är ett problem eftersom det inte finns någon insyn för att bedöma tex 

värdegrunds- och demokratifrågor på SE vilket besvarades med att ”det är här den svenska 

avundsjukan kommer in, det är inte så att alla kan få del av allt” uppgav den intervjuade.  

I intervjuerna framkom, att det blivit starka reaktioner både av elever och från personer utanför 

skolan när skolledningen beslutat att förändra något som har med SE:s traditioner att göra, tex att 

stänga Elevkårens lokal ”Klubbis”. En av de intervjuade uppgav att ”det är bekymmersamt att skolan 

tagit bort AR-lokalen eftersom man kunde gå dit när man var på besök i Borås för att ta en öl, sjunga 

lite och umgås”. Den intervjuade uppgav vidare att han anser att ”de elever som idag går på skolan 

och är medlemmar i AR förföljs vilket är bekymmersamt eftersom de bara är tonåringar. Därför 

vänder sig många AR-elever till de äldre för att rådfråga när det uppstår olika situationer på skolan.  

Flera av de intervjuade uppgav, att de anser att de hemliga sammanslutningarna AR och Goya har en 

negativ påverkan på SE, främst genom ”hemlighetsmakeriet” och bristen på insyn och transparens 

vilket de anser är problematiskt både vad gäller risken för jävssituationer och att inte värdegrunds- 

och demokratifrågor beaktas på skolan. Några av de intervjuade uppgav att ”blandningen av elever, 

fd elever, skolpersonal och fd skolpersonal i sammanslutningar och i sammanhang som inte är 

transparanta, saknar insyn och som dessutom är hemliga är problematisk. En av de intervjuade ”fann 

det anmärkningsvärt att fd äldre elever vill vara med i sammanhang där unga elever deltar, såsom på 

middagar och andra festligheter”. 

Andra intervjuade berättade om AR som en kamratförening som bygger nätverk och lär ungdomar 

att uppföra sig i olika sammanhang. AR-medlemskapet innebar, enligt en av de intervjuade, att ”om 

man senare i yrkeslivet träffade andra AR-medlemmar på mässor och liknande var det naturligt att 

pratas vid, precis som när man håller på samma fotbollslag”.  

I intervjuerna har flera av de intervjuade berättat om skolpersonal som är medlemmar i AR och att 

det är högst olämpligt med ett sådant medlemskap ur flera perspektiv, till exempel risken för att 

hamna i jävssituationer mellan elever och lärare. Flera av de intervjuade berättade och återgav den 
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artikel i Borås Tidning där en lärare i en Facebook grupp tydligt markerat sitt medlemskap och 

uppmanat ”Ni aktiva bröder ska veta att jag X och X finns som stöd för er om skolledningen börjar 

bedriva någon häxjakt” (eg.kom: Inlägget i Facebookgruppen skrevs efter att kommunen gett besked 

om genomlysning/utredningen skulle ske kring elevföreningarnas aktiviteter)  

De intervjuade har uppgivit att det vid flera tillfällen genom åren skrivits i Borås Tidning om att både 

lärare och personer i skolledningen varit med i ”de hemliga sammanslutningarna” vid SE och flera av 

dessa har intervjuats i tidningen. Det har också framkommit i intervjuerna att skolledningar genom 

åren genomfört olika insatser för att ”motverka det osunda i att elever och lärare är med i samma 

hemliga sammanslutning på skolan och att ”det är ytterst olämpliga att som lärare vara med i 

elevföreningar både av etiska skäl men också för risken för jäv såsom myndighetsutövare”.  

Flera av de intervjuade av skolpersonalen uppgav att de anser det problematiskt, främst genom 

jävsrisken, när elever och lärare ingår i samma sammanslutning som dessutom är hemlig och genom 

bristen på insyn och transparens. Några av de intervjuade eleverna i elevstyrelser och kommittéer 

berättade att de ansåg risken som liten att elever skulle få fördelar när de ingår i samma 

sammanslutning som lärare. 

Flera av de intervjuade uppgav att det är svårt med jävsfrågor eftersom det finns flera situationer och 

sammanhang i samhället där lärare och elever ingår i samma förening eller sammanslutning. Några 

av de intervjuade berättade om och gjorde jämförelser med lärare som är instruktörer för elever i 

idrott och samtidigt är tränare för samma elever efter skolan i den lokala idrottsföreningen eller att 

elever och lärare är med i samma supporterförening.  

De i skolpersonalen som intervjuats och berättat om sitt medlemskap i AR har uppgivit att de inte 

upplevt att de utsatts för någon form av ”påtryckning” från elever eller andra i sin 

myndighetsutövning. Flera av de intervjuade framhöll att lärare ”måste stå över detta och vara så 

proffsiga så att det inte påverkar myndighetsutövningen såsom betygsättning. Flera av de 

intervjuade berättade också om att ”efter beslutet om genomlysningen av elevföreningarnas 

aktiviteter så har skolledningen haft en öppen dialog med övrig skolpersonal kring jävsfrågor och 

olämpligheten att ingå i samma sammanslutningar som elever”. 

I intervjuerna har det framkommit att elever väljs ut för medlemskap i AR och Goya, vem som helst 

får inte vara med. En av de intervjuade uppgav att ”det är inget konstigt med det, de som man trivs 

med bjuds in, de som man inte trivs med bjuds inte in”. Den intervjuade uppgav vidare, att ”det är 

precis som i samhället i övrigt, där olika sammanslutningar väljer ut vilka de vill ha med, allt från 

politiska föreningar till segelklubben, de som man trivs med bjuds in, de andra får inte vara med”. En 

av de intervjuade uppgav att ”urvalsprocessen är hemlig och innehåller ett antal trohetslöften som 

den inbjudne ska acceptera samt att de regler och traditioner som finns i AR ska efterlevas”. Enligt 

den intervjuade är det frivilligt att vara med och de som vill vara med är medvetna om 

urvalsprocessen och det är upp till var och en att vara med, ett fritt val berättade den intervjuade.  

En av de intervjuade uppgav att i urvalet för att bli medlem i AR också kan höra ihop med vilken 

funktion du innehar i Teknis Elevkår eller i någon av kommittéerna. Några av de intervjuade har 

berättat de blivit invalda i AR. Samtliga pratade om att det var känslan av att vara utvald och 

dessutom hedrad som gjorde att de accepterade inbjudan. Någon uppgav att anledningen till att 

inbjudan accepterades dessutom var av nyfikenhet och att vederbörande känt sig smickrad över 

inbjudan.  

Både elever och skolpersonal har berättat i intervjuerna om kontakter med elever som inte blivit 

inbjudna till de hemliga sammanslutningarna medan nära kamrater blivit det. I intervjuerna har inte 
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de intervjuade berättat om att eleverna känt sig kränkta utan mer ledsna och oroliga och tyckt det 

varit jobbigt att inte blivit invald. En av de intervjuade uppgav att de hemliga föreningarna helt klart 

påverkar skolan och berättade att ”det är patetiskt att de i föreningarna sitter och diskuterar vem 

som ska få vara med, ratar vissa och föreslår andra, det är patetiskt och inte coolt”. 

 

Teknologföreningen 

Teknologföreningen är en förening som inte är representerad som elevförening på Sven 

Eriksonsgymnasiet. På Teknis Elevkårs hemsida framgår att Teknologföreningen inte är en förening 

under Teknis Elevkår. På hemsidan presenteras Teknologföreningen enligt nedan: 

”Teknologföreningen i Borås är stiftad år 1862. Sammanslutning av ingenjörer och numera utgångna 

teknikelever från Teknis i Borås. Samlar utgångna elever till årliga tillställningar och uppmuntrar 

utgångna att ordna egna klassträffar. Årligen delas ett stort antal stipendier ut till eleverna vid Teknis 

i Borås. Under de senaste 5 åren har över 200.000 kr totalt utdelats. Föreningens matrikel omfattar 

alla teknikelever utgångna mellan 1859-2008”. 

I Teknis Elevkårs stadgars 14§ anges att ”om Teknis Elevkår upplöses ska eventuella tillgångar tillfalla 

Teknologföreningen i Borås”.  

De stipendier som Teknologföreningen delar ut årligen är främst riktade till elever som har varit 

aktiva och utmärkt sig positivt vad gäller engagemang och bevarande av traditioner på SE, bland 

annat i Teknis Elevkårs styrelse, i kommittéer eller elevföreningar.  

Flera av de intervjuade har uppgivit att Teknologföreningen och den hemliga sammanslutningen AR 

är samma sak. En av de intervjuade, som är med i AR, uppgav att AR använder Teknologföreningen 

för att få ut sitt budskap (eg.kom: den intervjuade förklarade inte vilka eller vad ”budskap” 

innehåller) samt för att dela ut stipendier. Den intervjuade berättade att AR verkar genom 

Teknologföreningen i vissa frågor, vilka frågor berättade inte den intervjuade.  

I intervjuerna framkommer att invalda personer varit på tillställningar som arrangerats av AR och 

dessa tillställningar har då förevarit i ”Teknologföreningens lokaler”. En av de intervjuade 

uppmärksammade att även nuvarande elever på SE medverkade på tillställningen vilket den 

intervjuade såg som problematiskt utifrån jävssituationer.  

Eftersom Teknologföreningen delar ut stipendier till elever som varit engagerade och aktiva i 

elevföreningarnas aktiviteter på SE bedömdes att det i genomlysningen finns ett värde i att inhämta 

Teknologföreningens syn vad gäller värdegrunds- och demokratifrågor på SE. Dessutom har det 

angetts i intervjuerna att Teknologföreningen är och har kopplingar till den hemliga 

sammanslutningen AR. 

Två av Teknologföreningens representanter har kontaktats på telefon efter att de inte besvarat mail 

där det framfördes en önskan om en kontakt. Efter att ha förklarat syftet och anledningen till en 

intervju med företrädare från Teknologföreningen svarade den förste företrädaren att ”detta strider 

mot grundlagen och föreningsfriheten och att hen inte tänkte svara på några frågor” och hänvisade 

till en annan företrädare för Teknologföreningen. Vid telefonkontakt med denne och efter att 

uppdrag och syfte förklarats, uppgav hen att ”några frågor absolut inte tänkte besvaras innan JO-

anmälan var avgjord”. Hen uppgav vidare att ”detta har fått allt för stora proportioner och vad gäller 

värdegrunden så är det något som gymnasiechefen på Sven Erikson borde tänka på” varvid samtalet 

avslutades. 
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Bäckängsgymnasiet – hemliga föreningar eller sammanslutningar 

I intervjuerna har det framkommit att det finns elever på Bäckängsgymnasiet som är medlemmar i 

hemliga sammanslutningar kallade Klubb Halib och AS. Samtliga intervjuade uppgav att det inte är 

allmänt känt på skolan att sammanslutningarna finns. I intervjuer har det uppgivits att 

sammanslutningarna inte har några aktiviteter på BÄ och de flesta som intervjuats menade att 

eftersom sammanslutningen är hemlig ”så kan de ju inte påverka skolan på något sätt, då vore den ju 

inte hemlig”. Några av de intervjuade fick vetskap om Klubb Halib först när företrädare ville dela ut 

stipendier på skolan, något som skolledningen inte accepterade. Bland de intervjuade eleverna fanns 

det en vetskap om att Klubb Halib fanns och att ”man blev utvald” för att vara med. Ingen av de 

intervjuade uppgav att de ansåg att skolan på något sätt påverkades av Klubb Halib eller AS och ”om 

det skulle vara så hade eleverna omgående reagerat på detta till skolledningen”. 
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Utredarens reflektioner 

 

 Vill börja med att tacka samtliga intervjuade för ett mycket trevligt bemötande och 

intressanta samtal samt framhålla den positiva upplevelsen av mycket engagerade elever 

som är aktiva, på sin fritid, i de båda skolornas elevkårer, elevföreningar och kommittéer. 

 

 I intervjuerna har betydelsen och det stora värdet av de flesta av elevföreningarna, 

kommittéerna och elevkårerna på de båda gymnasieskolorna varit tydlig. De bidrar på olika 

sätt för att stärka trivsel, sammanhållning och skolanda för såväl elever som skolpersonal.  

 

 För att förebygga och motverka kränkningar av elever bör de båda gymnasieskolorna, 

tillsammans med elevföreningarna/kommittéerna, se över de antagningsintervjuer som sker 

till elevföreningarnas och kommittéernas styrelser och gemensamt fastställa hur dessa 

intervjuer bör gå till och innehålla. 

 

 Det är av största vikt att beakta skolans värdegrund när aktiviteter planeras och genomförs 

för nya elever på de båda skolorna. Det finns ett grupptryck när olika aktiviteter ska 

genomföras av de nya eleverna vilket kan innebära att deltagande i vissa aktiviteter inte är 

”självvalda”. Vid Sven Eriksonsgymnasiet arrangeras tex poängjakten av en kommitté för hela 

skolan och poängjaktens aktiviteter stäms av med gymnasiechefen. Vid Bäckängsgymnasiet 

arrangeras aktiviteter för eleverna bland annat av elever i årskurs två och detta sker klassvis. 

Aktiviteterna stäms inte av med gymnasiechef vilket kan innebära att aktiviteterna inte är i 

linje med Bäckängsgymnasiets värdegrund. Här kan Bäckängsgymnasiet vinna på att 

organisera sig på samma sätt som Sven Eriksonsgymnasiet. 

 

 

 I intervjuerna vid Sven Eriksonsgymnasiet framkom att skolans elever i viss mån är uppdelade 

i ”vi och dom”, vilket, enligt min uppfattning, kan ha en påverkan på hur skolans värdegrund 

och de demokratiska principerna efterlevs. Vi och dom handlar om att vara teknist eller inte, 

dvs läsa tekniskt program (vi) eller inte (dom). Teknist kan man också vara om man är 

medlem i Teknis Elevkår, oberoende av vilket program man läser. I intervjuerna framkommer 

också att eleverna på skolan måste passa in i en ram för att bli accepterade. Denna ram är 

skapad av förväntningar som eleverna har med sig från anhöriga, kamrater, fd elever och av 

skolans traditioner. I detta sammanhang är det intressant att reflektera över om det är ”vi” 

eller ”dom” eller båda tillsammans som skapar ramen för ”hur man ska vara” för att bli 

accepterad? 

 

 I intervjuerna har det framkommit att de hemliga sammanslutningarna AR och Goya är 

närvarande och representerade på Sven Eriksonsgymnasiet på olika sätt, både bland elever, i 

Elevkår, kommittéer och bland skolpersonal.  Det har också framkommit, att de hemliga 

sammanslutningarna funnits på skolan sedan länge och har traditioner långt tillbaka i tiden. 

Flera av de intervjuade anser att de hemliga sammanslutningarna har en negativ påverkan på 

Sven Eriksonsgymnasiet främst genom ”hemlighetsmakeriet” och bristen på insyn vilket kan 

medföra att inte värdegrunds- och demokratifrågor beaktas. Dessutom är såväl elever som 

skolpersonal engagerade i sammanslutningarna som enligt en del av de intervjuade ökar 

risken för jävssituationer. I detta sammanhang måste man beakta föreningsfriheten i relation 

till värdegrunds- och demokratifrågor på skolan. Möjligt är att ett fortsatt ”brett” fokuserat 
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värdegrundsarbete över tid kan få positiva effekter på samtliga områden och att förhållandet 

”vi och dom” utvecklar ett enat ”vi”. 

 

 Det har också framkommit i intervjuerna att Teknologföreningen, som delar ut stipendier till 

elever vid Sven Eriksonsgymnasiet och arrangerar festligheter, har en nära koppling till de 

hemliga sammanslutningarna. Detta bör utredas vidare.    

 

 Avslutningsvis vill jag betona vikten av ett fortsatt arbete med frågorna då denna utredning 

endast omfattat ett begränsat antal personer. För att nå längre i frågan måste fler personer 

involveras, såväl elever som skolpersonal.  

 

Peder Englund 
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Utredningsuppdrag - Ökade insatser för att främja 
skolnärvaro 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skapa 
en uppföljningsrapportering till nämnden där den kontinuerligt kan följa 
utvecklingen av antal gymnasielever med hög skolfrånvaro.        

Sammanfattning 

I Budget 2020:1 ger nämnden förvaltningen i uppdrag att stärka det 
hälsofrämjande arbetet i skolan i syfte att öka elevernas skolnärvaro så att 
måluppfyllelsen därigenom ökar, samt att skapa ett systematiskt arbetssätt kring 
det kommunala aktivitetsansvaret genom att förebygga skolavbrott och skapa 
uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en gymnasieutbildning eller får 
annan sysselsättning. Nämnden kommer också att prioritera samverkan med 
övriga nämnder i syfte att öka den sociala hållbarheten i Borås. Därutöver har 
nämnden uppmärksammat CSN rapport om skolskolk.               

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
I Budget 2020:1 ger nämnden förvaltningen i uppdrag att stärka det 
hälsofrämjande arbetet i skolan i syfte att öka elevernas skolnärvaro så att 
måluppfyllelsen därigenom ökar, samt att skapa ett systematiskt arbetssätt kring 
det kommunala aktivitetsansvaret genom att förebygga skolavbrott och skapa 
uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en gymnasieutbildning eller får 
annan sysselsättning. Nämnden kommer också att prioritera samverkan med 
övriga nämnder i syfte att öka den sociala hållbarheten i Borås. Därutöver har 
nämnden uppmärksammat CSN rapport om skolskolk. 

 

Ökad måluppfyllelse 
För att öka måluppfyllelsen krävs att det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet på skolorna utvecklas. I nuläget ser elevhälsoarbetet på respektive skola 
olika ut och man har kommit olika långt med sina utvecklingsprocesser av 
elevhälsoarbetet. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med eleverna på 
en skola innebär att alla professioner arbetar med eleverna och har ett 
salutogent förhållningssätt, dvs. arbetet börjar i klassrummet tillsammans med 
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eleverna. Skolorna har kommit olika långt i sitt arbete men några gemensamma 
utvecklingsområden har dock identifierats.  

Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp inom Socialt Hållbart Borås tagit 
fram ett stort antal förslag till åtgärder. Det arbetet har resulterat i en 
överenskommelse mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och 
Grundskoleförvaltningen om att upprätta en gemensam plan för att främja 
närvaro och förebygga frånvaro och avbrott. Planen kommer att innehålla 
följande delar  

• En gemensam närvarorutin för de båda förvaltningarna, med stöd av det 
 nya IT-systemet.  

• En gemensam plan för övergångar/överlämningar.  

• Stödjande struktur för tidiga insatser/åtgärder enligt metoden Plug-In.  

• Utveckla samverkan IFO, VGR och andra myndigheter.  

• Rutin för åtgärder vid avbrott (GVUF).  

 

Socialt hållbart Borås - Fullföljda studier  
På uppdrag av Kommunstyrelsen har Borås Stad startat arbetet med ett socialt 
hållbart Borås. Arbetet är tvärsektoriellt mellan de nio förvaltningar som har 
primära uppdrag kopplat till barn och ungas utveckling. I arbetet med ett socialt 
hållbart Borås har en fördjupad analys av ungas uppväxtvillkor genomförts. 
Därutöver har ett trettiotal förslag inom områdena familjecentrerat arbete och 
fullföljda studier tagits fram. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till 
dessa förslag i juni 2019. Såväl förvaltningens arbete med utvecklingsområdena 
som Borås stads arbete med fullföljda studier innehåller förslag om 
förstärkningar av det kommunala aktivitetsansvaret, åtgärder för att förstärka 
vägledningen till ungdomar, flexibel skolgång och skolstart, stärkta relationer 
och bemötande, minskad frånvaro, minskad segregation, samt att skapa en 
Community School. Elevhälsan har en central roll i detta arbete.  

Att förbättra ungas livsvillkor och skapa förutsättningar för att fler ska lyckas i 
skolan är inget arbete som kommer att ge snabba resultat. Arbetet kommer att 
kräva tvärsektoriellt samarbete, långsiktighet, uthållighet och modiga beslut av 
såväl nämnd som förvaltning. 

 

CSN skolkstatistik  
I somras presenterade Centrala studiestödsnämnden, CSN, skolkstatistik för 
läsåret 2018/2019 som vittnar om att 29 600 gymnasieelever i Sverige fick 
studiebidraget indraget på grund av skolk. I Borås var det 752 elever, 15,3 
procent, som fick indragen studiehjälp, en siffra som ökat jämfört med de två 
senaste läsåren. Borås stad sticker i statistiken ut som den enskilt större 
kommun som har procentuellt flest elever med indragen studiehjälp i Västra 
Götaland. 
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Trots skolledningarnas omfattande engagemang att främja skolnärvaro ser den 
politiska ledningen i Borås bekymmersamt på utvecklingen. För att kunna öka 
elevernas måluppfyllelse är det en grundförutsättning att de är närvarande i 
skolan och tar del av undervisningen. 

Samverkan 

FSG-samverkan via e-post 2019-08-22. 

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Läsårstider för läsåret 2020/2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer läsårstiderna för läsåret 

2020/2021.        

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till läsårstider för eleverna läsåret 2020/2021 har upprättats. 

Läsårstiderna omfattar totalt 178 dagar. Antalet lovdagar är totalt 12. 

Förslaget är framtaget i överenskommelse med Grundskoleförvaltningen i 

Borås Stad samt samverkanskommunerna i Sjuhärad. 

 

Läsår 2020/2021 

Ht 2020 tisdag 18 augusti – fredag 18 december 

Vt 2021 tisdag 12 januari – fredag 11 juni  

                         

Lovdagar  

Ht 2020 torsdag 29 oktober – fredag 30 oktober (v 44) 

Vt 2021 måndag 15 februari – fredag 19 februari (v 7) 

 tisdag 6 april – fredag 9 april (v 14) 

 torsdag 14 maj                                                                 

Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen vårterminen 2021 är 8-9 mars (v 10). Övriga 

kompetensutvecklings- och planeringsdagar beslutas av respektive 

gymnasiechef.               

Samverkan 

FSG 2019-08-21 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Miljömålsuppföljning 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad Miljörapport 

för tertial 2 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Miljörapporten för tertial 2 innehåller en uppföljning av indikatorer inom 

miljömålet "Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 

miljöområdet".  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kontor och vuxenutbildningen är 

miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas. Samtliga gymnasieskolor är certifierade 

med Grön flagg. 98% av alla anställda inom förvaltningen och 17% av nämndens 

förtroendevalda har genomgått en miljöutbildning. En utbildning för 

förtroendevalda är inplanerad under hösten. 

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden                             

Samverkan 

Ärendet har samverkats i FSG 2019-08-21. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Inledning 

Nedan följer en uppföljning av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens indikatorer inom miljömålet 
"Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet". 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tillsammans med Grundskoleförvaltningen 
och Förskoleförvaltningen en Miljödiplomering enligt Svensk miljöbas. Omdiplomering kommer att göras 
under hösten 2019. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

100 100 100 

Kommentar Samtliga gymnasieskolor är certifierade med Grön flagg. Vuxenutbildningen har en 
Miljödiplomering enligt Svensk miljöbas. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Miljörapport Tertial 2 2019 4(4) 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

100% 98% 96% 

Kommentar En tredjedel av de nyanställda i förvaltningen har under året gått en miljöutbildning. Övriga 
planerar att gå Borås Stads miljöutbildning under hösten. Bergslenagymnasiet kommer under början av 
hösten att genomföra en utbildning för samtliga anställda.  

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 17% 17% 

Kommentar Under hösten kommer det att planeras för en utbildning för övriga förtroendevalda i 
nämnden.  

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Pär Sundbaum 
Handläggare 
033 357765 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2019-08-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00136 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och 

folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Fritids- och 

folkhälsonämndens förslag till utformning av framtida bidragsformer.        

Sammanfattning 

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 

organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara 

likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de 

intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället. 

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som 

passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 

Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling.  Förslaget till nytt 

bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd 

föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det 

sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna 

vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget 

sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. 

I övrigt har nämnden inga synpunkter. Nämnden tillstyrker Nya bidragsregler 

för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020.               

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 

organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara 

likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de 

intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället. 

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som 

passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 

Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling.  Förslaget till nytt 

bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd 

föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det 
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sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna 

vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Förslaget organiserar stödet i följande kategorier: 

Föreningars existens och organisering 

Grundbidrag, syfte: 

• Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och 

meningsfull fritid för barn och unga. 

• Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en 

meningsfull fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och 

möjligheter. 

• Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det 

svenska samhället. 

 Barn- och ungdomsverksamhet 

Aktivitetsstöd, syfte: 

Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar. 

Verksamhetsstöd, syfte: 

Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd 

för ökade kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större 

föreningen är ju större är i regel kostnader för exempelvis administration, 

personal, lokaler och anläggningar. 

Lokaler och anläggningar 

Stöd till hyrda lokaler, syfte: 

Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal. 

Stöd till samlingslokaler, syfte: 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga 

lokaler och samtidigt ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar 

incitament för att hyra ut dessa. 

Driftsbidrag till egna lokaler, syfte: 

Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre 

underhåll av befintliga klubbstugor. 

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar, syfte: 

Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha 

möjlighet att driva och underhålla anläggningarna. 

Stöd till ny-, om- eller tillbyggnad, syfte 

Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av 

föreningsägd lokal eller anläggning. 
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Stöd till större nybyggnationer (anläggningslån), syfte: 

Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av 

fritidsanläggningar och verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 

Lika rättigheter och möjligheter 

Stöd till sociala insatser, syfte: 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat 

stöd till verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter 

ska ge förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna 

former och till mötesplatser för enskilda människor och för olika grupper. 

Verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar, syfte 

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers 

rättigheter och möjligheter i samhället. 

  

Riktade insatser 

Syfte: Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte 

stämmer överens med befintliga stödformer. Nämnden beslutar varje ärende 

för sig och besluten är inte normgivande. Huvudområden som nämns för 

riktade insatser är: 

Aktivering/Inkludering 

Underhåll och produktion av orienteringskartor 

Idéburnas gemensamma organisering 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 

Idrottsskola 

Ungas egen organisering 

Projekt, syfte: 

Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer, syfte 

Stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang 

Utveckling av föreningsverksamhet 

Startbidrag, syfte: 

Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad 

klassats som bidragsgrundad verksamhet. 

Säker och trygg förening, syfte 

Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och 

trygg förening. Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i 

föreningslivet och på så sätt kan de minimera risker. 
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Evenemang 

Arrangörsbidrag, syfte: 

Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna 

genomföras. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget 

sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. 

I övrigt har nämnden inga synpunkter. Nämnden tillstyrker Nya bidragsregler 

för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med 

år 2020                                

Samverkan 

FSG 2019-08-21 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämndens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Nya bidragsregler Fritids- och folkhälsonämnden 

Förändringar 

 

Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås ändras från 6-20 år till 
7-25 år. 

Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska föreningar höjs från 6 
år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.  

Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla föreningar (barn- och 
ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och etniska föreningar 
50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).  

Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar ändras från fem till tre.  

Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 kr/deltagare för att 
helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram. 

Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 från dagens 15/2 
respektive 15/8. 

Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara bidragsberättigad aktivitet. 
Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.  

Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag på 300 kr/m2 
istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad 
ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. (Idag har barn- och 
ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 850 kr/m2. 
Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några 
pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.  
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje 
år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.  

Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 timmar/vecka.  

Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller anläggningslån.  

Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se nedan). 

Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag 

Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering 

Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen 
till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.  

Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.  

Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.  



 

 

 

 

 

Tabell 1. 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 

 

 

Tabell 2. 

Nivå Medlemmar 7-25 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya 
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och 
instanser.   
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att 
räkna på hur ett alternativ med bibehållen åldersgräns 6-20 år kan utformas.      

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.               

Beslutsunderlag 
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.  
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända 
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under 
året.  
 
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  
 
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under 
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således 
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I 
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och 
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för 
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med 
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organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett 
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.  
 
Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar 
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av 
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde 
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar 
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra 
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika 
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin 
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har 
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av 
förening samt lokalens läge.  
 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 
 

Remissinstanser 
 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Kulturnämnden 

6. Sociala omsorgsnämnden 

7. Vård- och äldrenämnden 

8. Kommunstyrelsen 

9. AB Bostäder i Borås  

10. Borås TME 

11. Föreningar och organisationer i Borås Stad 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-08-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00091 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

mailto:FF.diarium@boras.se
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Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376
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Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya 
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och 
instanser.        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.               

Ärendet i sin helhet 
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.  
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända 
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under 
året.  
 
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  
 
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under 
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således 
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I 
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och 
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för 
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med 
organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett 
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.  
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Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar 
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av 
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde 
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar 
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra 
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika 
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin 
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har 
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av 
förening samt lokalens läge.  
 

Beslutsunderlag 
1. Missiv – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med 
år 2020 
2. Förslag nya bidragsregler 2020 
3. Ändringar i korthet                                

Samverkan 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås 
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till 
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om 
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till 
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med 
civilsamhället genom föreläsningar och workshops.  

Remissförfarandet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten 
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på 
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. Remissvar ska 
vara inlämnat senast 31 augusti 2019. 
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Stöd till Kulturföreningar 

De båda presidierna för Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden är 
överens om att stödet till kulturföreningarna, på sikt, bör ingå i motsvarande 
bidragssystem, och ges samma förutsättningar som övriga föreningar i Borås. 
Arbetet med att anpassa nuvarande stöd till kulturföreningarna till det nya 
bidragssystemet kan implementeras till 2021.  

Beslutet expedieras till 
1. Berörda nämnder och kommunala bolag 
2. Föreningar och organisationer i Borås Stad 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 

 

Förslag till utformning av framtida 
bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

 
  



Värdegrund för Borås Stads bidragsregler 
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin 
verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga 
principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens Överenskommelse med 
civilsamhället.  

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende. 

Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Staden vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och 
arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och 
droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå 
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. 

Vi ser föreningar och organisationer som viktiga bärare av demokratiutveckling, som medskapare 
till ett gott liv och som viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i 
Borås. Detta sker genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare. Genom att 
sysselsätta barn och ungdomar samt vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan 
generationer, kön och ursprung.  

Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på 
såväl nationell som internationell nivå. Dessa initiativ ska stöttas och uppmuntras från staden.  

Borås Stads ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn. 

 

  



Kategorisering med underliggande bidragsboxar. 
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad ger stöd till. 

Varje kategori innehåller en beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja. 
Under varje kategori finns bidragsboxar med villkor och fördelningsmodell.   

Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera bidragsboxar med utgångpunkt av vad de har för 
verksamhet.    

För att visualisera för föreningar vilka bidrag de kan söka utifrån vad de är för ”typ av förening” 
finns vägledande matris. Se bilaga 1. 

Där inget annat nämns söks bidrag via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala 
bidragssystem.  

Nedan följer kategorier för bidragsstödet. 
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Grundläggande krav 
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras 
avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden. 

• Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.  
Det är inte tillåtet att föreningen: 
- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism 

eller annat främlingsfientligt uttryck. 
- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosupp-

fattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.  
- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet. 
 

• Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och 
ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande: 
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte 
- Godkända stadgar 
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer 
- Ett bank- eller plusgironummer 

 
• Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 

kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få 
ett högre bidrag. 

• Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad. 
• Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera 

föreningarna. 
• Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från 

bidraget. 
 
 
Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 

• Ekonomiska föreningar. 
• Fackliga föreningar. 
• Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer. 
• Företagsföreningar 
• Kamratföreningar. 
• Hyresgäst- och villaföreningar. 
• Vägföreningar 

 
Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande: 

• Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande. 
• Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund. 
• Supportermedlemmar. 
• Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte. 
• Deltagare i kurs som tar avgift per gång. 
• Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka) 
• Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet 

  

  
 

  



Stöd till föreningars existens och organisering 
 
Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att 
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.  
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i 
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet 
att inkluderas i samhället.  
 
Bidragsformer; Grundbidrag 
 

Grundbidrag 
 
Syfte: 

• Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull 
fritid för barn och unga.  

 
• Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull 

fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.  
 

• Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska 
samhället. 

 
Målgrupp 
 
Bidragsberättigad medlem i föreningar med: 

• Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 år 
• Pensionärsföreningar 
• Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns. 
• Etniska föreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns. 

 
 
Villkor:  

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte. 
• Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader. 
• Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
• Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade 

medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.  
 

 
Fördelningsmodell 
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem. 
 



Stöd till barn och ungdomsverksamhet 
 
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis 
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer 
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar 
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra 
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  
 
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd 
 

Aktivitetsstöd 
 
Syfte  
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.   
 
Målgrupp  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar 
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 år  
• Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 år till och med kalenderåret 

25 år.  
• Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i 

minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år. 
• En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera 

grupper.  
• Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten. 
• Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. 
• Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller 

distriktsorganisation. 
• Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem. 
• Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller 

kommersiella arrangemang. 
• Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens. 
• Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att 

alla aktiviteter på kortet stryks.  
• Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel; 

aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan 
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020). 

 
Fördelningsmodell 

• Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare. 
 



 

Verksamhetsstöd 
 
Syfte  
Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade 
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel 
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.   
 
 
Målgrupper  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt 
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis 
scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

• Uppnår villkor för aktivitetsstödet. 
• Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt 

fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.  
• Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år. 
• Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik 

kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag. 
 
 
Fördelningsmodell 
Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut 
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 
Nivå Medlemmar 7-25 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 
 



Stöd till lokaler och anläggningar 
 

Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva 
verksamhet.  

Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens 
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.  

Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler, 
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still 
större nybyggnationer. 
 

Stöd till hyrda lokaler 
 

Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens 
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.  

Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas 
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter. 

Syfte 
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.  

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet. 
 

Villkor: 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)  
• Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar 

föreningen har enligt tabellen nedan. 
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
• Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
• Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
• Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
• Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el. 

 
 
Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2.  



 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
 

 

 
  



Stöd till samlingslokaler 
 
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan 
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla.   

Syfte 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt 
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.   
 

Målgrupp 
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler. 

 
Villkor: 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se 
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska 
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med 
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. 

 
• Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som 

bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

• Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller 
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till 
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger 
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela 
lokalkostnaden hyresgästen. 
 

• Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, 
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på 
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda 
skäl föreligger.  

 
Fördelningsmodell 

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. 
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till 
föreningen.  
 
  



Driftbidrag till egna lokaler 
 
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft 
samlingsplatser för många ändamål.  
 
Syfte 
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga 
klubbstugor.  
 
Målgrupp 
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.  
• Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
• Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
• Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
• Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
• Föreningar måste vara certifierad som Säker och trygg förening. 

 
Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2 enligt tabellen nedan.  
 
Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
 
 
  



Driftbidrag för föreningsägda anläggningar 
 
Syfte 
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och 
underhålla anläggningarna. 
 
Målgrupp 
Föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås 

Stad.  
• Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 
Fördelningsmodell 
 
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall, 
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de 
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under 
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”.  För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt 
nedan: 
 
Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag 

Boulebanor/bana 400 kr 
 

Skyttebanor 2 500 kr 
 

Bågskyttebana (ute)  
 

2 500 kr Ett extra bidrag till skjutbanor 
med tekniska hjälpmedel. 

2 500 
kr/bana 

Bågskyttebana fält 2 500 kr 
 

Golfbana/hål 2 000 kr 

Båthamnar 3 000 kr Gokartbana 8 000 kr 

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr Konstsnöspår minst 1 km 20 000 kr 
 

Discgolfbana/hål 400 kr Motocrossbana 15 000 kr 

Elljusspår/km 9 000 kr 
 

Paddock med elbelysning 6 000 kr 
 

Endurobana 3 000 kr 
 

Rallycrossbana 15 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 11-manna 30 000 kr Tennisbana asfalt 3 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 7-manna 15 000 kr 
 

Tennisbana grus 6 000 kr 
 

Hinderbana/styrketräning 5 000 kr Tennisbana konstgräs 3 000 kr 
 

Konstgräsplan 11-manna 25 000 kr Tennisbana paddel 3 000 kr 



Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag) 
 
Syfte 
Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller 
anläggning. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.  
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.  
• Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.  
• Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som 

har påbörjats före ansökan. 
• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 

Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv 
föreningen är.  

• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.  
 

 
Fördelningsmodell 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget. 
 

• Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr  
• För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %. 
• Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.  

 
 
 
 
  



Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån) 
 
Syfte 
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och 
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar kan söka anläggningslån. 
 
Villkor 

• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast den 31 maj. 

• Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har 
beslutat om bidraget. 

• Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. 
• Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta 

lokalen/anläggningen till andra brukare. 
• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim. 
• Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 

annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta 
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.  
 

• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
 
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: 
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar. 
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal. 
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. 
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. 
- Nyttjandegrad 
- Jämställdhet/Integration 
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet 

medlemmar. 
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller 
- Riksidrottsförbundet 

 
Fördelningsmodell 

• Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige 
beslutat belopp. 

• Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och tillskriver KS förslag på vilka 
som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december samma år. 
 
 

  



Stöd till lika rättigheter och möjligheter 
 

Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter 
i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och 
konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen 
handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin 
verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att 
göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet. 

Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. 

 

Stöd till sociala insatser 
 
Syfte  
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till 
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för 
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda 
människor och för olika grupper. 
 
Målgrupp  
Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete. 
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och 
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 
 
Villkor  

• Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift). 
• Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30 

september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.  
 

Fördelningsmodell  
Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag 
baseras på beslut i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 



Verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar 
 
 
Syfte  

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och 
möjligheter i samhället. 

Målgrupp 
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter 
och möjligheter i samhället. 

Villkor 

• Förening ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.  
• Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.  
• Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till 

verksamhetsbidrag.  
 
Fördelningsmodell 

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag. 
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 

Nivå Antal medlemmar Antal aktiviteter Bidrag 
1 50 50 15 000 kr 
2 75 75 30 000 kr 
3 125 125 45 000 kr 
4 175 175 60 000 kr 
5 225 225 75 000 kr 
6 275 275 100 000 kr 
7 325 325 125 000 kr 
8 375 375 150 000 kr 
9 425 425 175 000 kr 
 

 

 
  



Riktade insatser 
 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett 
speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika 
syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 
medfinansiering, redovisning och uppföljning 

Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag, 
orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag. 

 

Riktat bidrag 
 
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de 
andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.  
 

Nämndens förfogande 
 

Syfte 

Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga 
stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande. 

Målgrupp 

Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

Villkor 

• Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande. 

 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.  

 

 

 



Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag 
 

Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att 
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en 
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever 
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd. 

 

Syfte 

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser 
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller 
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i 
föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Målgrupp 

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

 

Villkor 

• Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper. 
• Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva. 
• Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad. 
• Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.  
• Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras 
• Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. 
• Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.  

 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.  

 

 

 



Orienteringskartor 
 

Syfte 

Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.  

Målgrupp 

Föreningar som har orientering som verksamhet 

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion 
• Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan 
• Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra 

orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.  
 

Fördelningsmodell 

• Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering. 
 

 

Idéburnas gemensamma organisering 
 

Syfte 

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads 
ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn. Att föreningar samordnar och organiserar sig är viktigt för att de skall kunna 
stödja varandras utveckling. Idéburnas gemensamma organisering är också viktigt för samtalet 
med staden. 

Målgrupp 

De idéburna organisationerna 

Villkor 
• Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad 

 



Fördelningsmodell 

Maxbelopp är 10 000 kr och motsvarar stöd till en förstudie kring IOP eller annan driftsform 
med Borås Stad. 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns 
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt 
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som 
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel 
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, 
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även 
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. 

Målgrupp 
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7 – 25 år 
i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut. 

 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans 

med kostnadsberäkning.  
• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.  
• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  
• Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.  

 

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr. 
• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.  

 

 



Idrottsskola  
 
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på 
ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå 
tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.  

Syfte: 
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola 

 
Målgrupp 
Idrottsföreningar  

 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
• Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.  

 
Fördelningsmodell 

• Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle. 
• Bidraget betalas ut två gånger per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stöd till ungas egen organisering  
 
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig 
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar. 

Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och 
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform 
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.  

Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer. 

Projektpeng 
 

Syfte  
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Målgrupp 
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade 
projekt. 
 

Villkor 

• Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.  
• Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är 

en förutsättning för att söka pengar. 
• Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större 

chans att er ansökan blir beviljad. 
• Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras. 
• Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför. 
• Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver 

någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas. 
• Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något 

positivt. 
• Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla 

in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet. 
• Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen. 
• Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt. 

 

 
Fördelningsmodell 

• Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen 
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr 



 
 
 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer 
Syfte 
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang. 

Målgrupp 
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Villkor 

• Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.  
• Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och 

folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.   
• Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj. 

 

Fördelningsmodell 
 
Grundbidrag 

• Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag 
på 0,15 GN.  

• Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett 
grundbidrag på 0,15 GN. 

 
Bidrag per fullmäktigemandat 

• Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade 
medlemmar 

• Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i 
fullmäktige. 

• Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund. 

• GN = 52 141 kr (2015) 
  



Stöd till utveckling av föreningsverksamhet 
 
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet 
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en 
Säker och trygg förening. 
 
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening. 

 

Startbidrag 
 
Syfte 
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som 
bidragsgrundad verksamhet. 
 
Villkor  

• Uppfylla de grundläggande kraven 
• Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
• Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och 

uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet. 
• Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg 

att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över 
styrelsens medlemmar. 

• Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från 
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska 
omfattas av Borås Stads övriga bidrag. 
 

Fördelningsmodell  

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening) 
 
Syfte 
 
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening. 
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de 
minimera risker.  
 

Målgrupp 

• Alla föreningar  
 

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för 

Säker och trygg förening. 
• Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när 

alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti. 
• Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.  
• Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget. 

 
 
Fördelningsmodell  
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.  
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år. 
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och 
därefter 2 000 kr per år. 
 
 

 

 

 

 

 



Stöd till evenemang 
 
Bidragsformer; Arrangörsbidrag 
 

Arrangörsbidrag 
 
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små 
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete 
med staden genomfört lyckade evenemang.  
 
Syfte 
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.  
 
Målgrupp  
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före 

evenemanget.  
• Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget. 

 
 
Bedömningskriterier 
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt 
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  
 
 
 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00114 3.5.1.8 
 

  

 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

vårdgivare att i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, 4 kap. 2 §) 

tillsvidare förordna: 

Enikö Mihai som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 

Almåsgymnasiet, 

Elisabeth Jövinger som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 

Bergslenagymnasiet, 

Martin Eklöf som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 

Bäckängsgymnasiet, 

Catrine Berglund som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Sven 

Eriksonsgymnasiet, samt 

Kaj Sandgren som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid 

Viskastrandsgymnasiet.     

Ärendet i sin helhet 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap, 2 §, att det inom 

hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en 

verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats. 

Nu gällande förordnanden (beslut i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2018-08-28 § 112) gäller till och med 2019-08-31 och behöver därför förlängas.               

Samverkan 

FSG 2019-08-21 

 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef Enikö Mihai, Martin Eklöf, Catrine Berglund och Kaj Sandgren 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

2. Gymnasiechef/rektor Elisabeth Jövinger  

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00115 3.5.1.8 
 

  

 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 

psykologiska insats 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i egenskap av ansvarig 

vårdgivare att i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, 4 kap. 2 §) 

förordna Christer Samuelsson som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska 

insats. Förordnandet gäller tillsvidare.        

Ärendet i sin helhet 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap, 2 §, att det inom 

hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en 

verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats. 

Nu gällande förordnande (beslut i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2018-03-27 § 40) gäller till och med 2019-08-31 och behöver därför förlängas.                 

Samverkan 

FSG 2019-08-21 

Beslutet expedieras till 

1. Förvaltningschef Christer Samuelsson 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-08-27 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00264 1.1.3.0 
 

  

 

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd för Industritekniska 

programmet, Svetsteknik 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxx att vara nämndens 

ordinarie representant i programrådet för Industritekniska programmet, 

Svetsteknik. Till ersättare utses xxx.   

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 

representanter till programråd. Förvaltningen har nu uppmärksammats på att 

Industritekniska programmet, Svetsteknik saknar representanter från nämnden.                

Beslutet expedieras till 

1. Viskastrandsgymnasiet 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Eva Lindström 
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2019-08-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00001 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2019-06-04—2019-08-13 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2019-06-04—2019-08-13.             

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-08-14 

 
Sammanträde: 2019-08-27 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

  UPP  FSG-protokoll 2019-08-21  

2019-06-28 11839 UPP  5. Förändring av gymnasieskolans 
antagningsorganisation läsåret 
2019/2020 

2018-00115 

2019-06-25 11803 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
- Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 
2019, dnr 8.1.2-2019:0023460 

2019-00170 

2019-07-01 11794 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktige - Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband 
med ny mandatperiod 

2019-00050 

2019-07-01 11793 
 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens 
beslut 2019-06-17  § 297 Budget 2020 

2019-00112 

2019-06-28 11788 
 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges 
beslut 2019-06-19  § 126 Revidering av 
regler och riktlinjer för 
finansverksamheten 

2019-00166 



 
Datum 

2019-08-14 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-06-28 11787 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-
19  § 131 Plan vid samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för 
Stadsledningskansliet. 

2019-00066 

2019-06-28 11786 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-
19  § 127 Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 

2019-00010 

2019-06-28 11785 
 

IN Kommunfullmäktige 3. Protokollsutdrag - 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-
19  § 133 Framställan om förhyrning av 
lokaler för Vuxenutbildningen på 
Bryggaregatan 12 

2019-00100 

2019-06-27 11783 
 

IN Skolverket Skolverket Beslut om fjärde tekniskt år 
2020/2024 dnr 2019:0025184 

2019-00155 

2019-06-18  UPP GVUN Upphandlings-
delegationen 

Protokoll – Beslut angående 
upphandling av utbildning i svenska för 
invandrare SFI 

 

2019-06-17 11763 
 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen efter 
kvalitetsgranskning av skolors 
hantering av nationella prov 

2019-00157 

2019-05-29 11760 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 
utbildning inom hälso- och sjukvården 
för 2018 

2019-00154 

2019-06-14 11735 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktige - Borås Stads 
årsredovisning 2018 med bilagor 

2019-00005 



 
Datum 

2019-08-14 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-06-05 11703 
 

IN Lokalförsörjningsnämnden 4. Protokollsutdrag från 
Lokalförsörjningsnämnden - 
Lokalresursplan 2020-2022 

2018-00267 

2019-06-05 11702 
 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens 
beslut 2019-05-20  § 207 Drogpolitisk 
handlingsplan, rapport 2018, samt 
Borås Stads Drogpolitiska 
handlingsplan 2019 

2019-00146 

2019-06-05 11701 
 

IN Kommunstyrelsen 2. Protokollsutdrag - 
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20  
§ 210 Uppföljning intern kontrollplan 
2018 

2019-00006 
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2019-08-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00002 1.1.3.25 
 

  

 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2019-07-03 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2019-07-03.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-08-14 

 
Sammanträde: 2019-08-27 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-07-03 11796 
 

UT Skolinspektionen Expedierat svar till Skolinspektionen - 
Begäran om uppgifter som underlag för 
bedömning av påtagliga negativa följder 

2019-00156 
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Datum 

2019-08-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 27 augusti 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista 43.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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