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Budgetuppföljning Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden tertial 2, år 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 

budgetuppföljning, tertial 2 2018   

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att erbjuda gymnasieelever 

på Vård- och omsorgsprogrammet hjälp med att ta körkort, stöd med den 

teoretiska delen av körkortsutbildningen, med start läsåret 2018/2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att starta en profil inom 

spelutveckling på Teknikprogrammet med start läsåret 2019/2020.      

Ärendet i sin helhet 

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett 

minus på 5,6 mnkr. 

Avvikelser i Tertial 2 prognos för 2018: 

 I det prognostiserade resultatet ingår bufferten 4,0 mnkr. 

 Hänsyn är tagen i prognosen för utbetalning till friskolor i Borås Stad 

enlig dom mål 3224-16 och mål 3225-16. ca 4,0 mnkr. 

 Minskad ersättning från Migrationsverket, ca 6,0 mnkr på helår, stor 

påverkan på resultat. 

 Högt kostnadsläge för gymnasieverksamheten, löneökningar täcks ej 

av statsbidrag. 

Avvikelse mellan utfall tom augusti jämfört med prognos: 

Avvikelsen beror på i prognosen ingår bufferten i resultatet, resultat exkl 

buffert minus 9,6 mnkr, samt kostnadsöversyn inom gymnasieverksamheten 

då kostnadsläget ligger för högt. 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 

interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

vuxenutbildning. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Stor osäkerhet gällande flyktingersättning, då vi söker detta terminsvis från 

Migrationsverket i efterhand, prognostiserad ansökan 17 mnkr (T1 23,2 
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1  Inledning 

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett minus på 5,6 mnkr. 

Avvikelser i Tertial 2 prognos för 2018: 

 I det prognostiserade resultatet ingår bufferten 4,0 mnkr. 

 Hänsyn är tagen i prognosen för utbetalning till friskolor i Borås Stad enlig dom mål 3224-16 
och mål 3225-16. ca 4,0 mnkr. 

 Minskad ersättning från Migrationsverket, ca 6,0 mnkr på helår, stor påverkan på resultat. 

 Högt kostnadsläge för gymnasieverksamheten, löneökningar täcks ej av statsbidrag. 

Avvikelse mellan utfall tom augusti jämfört med prognos: 

Avvikelsen beror på i prognosen ingår bufferten i resultatet, resultat exkl buffert minus 9,6 mnkr, samt 
kostnadsöversyn inom gymnasieverksamheten då kostnadsläget ligger för högt. 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 
interkommunalaersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Stor osäkerhet gällande flyktingersättning, då vi söker detta terminsvis från Migrationsverket i 
efterhand, prognostiserad ansökan 17 mnkr (T1 23,2 mnkr). Flyktingersättning har stor påverkan på 
verksamhet för Språkintroduktion inom gymnasiet.  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 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 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Utfall T2 

2018 

 Andel elever som känner sig trygga 
i gymnasieskolan, %. 

96,3 100 95,2 95,2 

 Andel elever med 
högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen. 

93,2 92   

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns 
påståendet "Jag känner mig trygg". Utfallet i elevenkäten är 95,2 % på de fyra gymnasieskolorna Almås, 
Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand. 
 
Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt 
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arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner. 
Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och 
gjorda analyser. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Utfallet för läsåret 2017/18 kan redovisas i Årsredovisningen för 2018 då den nationella 
Skolverksstatistiken (SIRIS) publiceras först i december 2018. 
 
Med utgångspunkt i den lokala statistiken där 87 % av eleverna nådde en examen kommer arbetet att 
fortsätta i enlighet med utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021. De i planen angivna 
utvecklingsområdena är det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På 
förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva och säkra de processer som på 
övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas 
måluppfyllelse. Betygsanalyser görs i syfte att säkra rättssäker bedömning. Uppföljningar av skolornas 
arbete med insatser visar att de insatser som skolorna genomfört har gett resultatförbättringar. 
Förvaltningen har i sina analyser också identifierat att det finns program med vikande resultat. Här 
pågår insatser på skolnivå med stöd från förvaltningen. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2018 Kommentar 

Elever i grund- och gymnasieskolan ska 
erbjudas möjlighet till ledighet för att fira 
de stora högtidsdagarna i den religion 
man bekänner sig till. Berörda nämnder 
ska ta fram gemensamma regler när det 
gäller ledighet vid stora religiösa högtider. 
Inriktningen ska vara att ledighet beviljas 
vid sådana tillfällen upp till några gånger 
per läsår. 

 Genomfört Riktlinjer för beslut om ledighet av 
religiösa skäl är framtagna och beslutade i 
Grundskolenämnden och i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Riktlinjerna 
gäller från och med läsåret 2018/19. 
 
 

Gymnasieelever på vård- och 
omsorgsprogrammet ska erbjudas hjälp 
att ta körkort. Under 2018 ska ett första 
steg tas genom att eleverna erbjuds stöd 
med den teoretiska delen av 
körkortsutbildningen. 

 Genomfört Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
beslutar att erbjuda gymnasieelever på 
Vård- och omsorgsprogrammet hjälp med 
att ta körkort, stöd med den teoretiska 
delen av körkortsutbildningen, med start 
lå 18/19. 
 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen bedömer 
att det finns goda möjligheter att erbjuda 
elever på Vård- och omsorgsprogrammet 
en kurs i körkortsteori, detta med start lå. 
18/19. Förutsättningar för att kursen ska 
kunna genomföras är att: 

 Extern utbildare anlitas för att 
genomföra utbildningen. 

 Resurser, omfattande ca. 100 tkr 
tillförs verksamheten för att täcka 
kostnader för extern utbildare 
samt språkstöd. 
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Uppdrag Status T2 2018 Kommentar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
ska utreda möjligheten att starta en profil 
inom spelutveckling på teknikprogrammet. 

 Genomfört Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
beslutar att starta en profil inom 
spelutveckling på Teknikprogrammet med 
start lå 19/20. 
 
Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsförvaltningen bedömer 
att det finns goda förutsättningar och ett 
tillräckligt elevunderlag för att starta 
profilen Spelutveckling på Sven 
Eriksonsgymnasiet med start läsåret 
2019/20. Förutsättningar för att starta 
profilen är att resurser tillförs 
verksamheten omfattande 340 tkr. Dessa 
resurser ska täcka utökade 
materialkostnader, kompetensutveckling 
för personal samt studiebesök/studieresor 
för elever. 

2.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2018 Kommentar 

Skolkort inom kollektivtrafiken ska 
erbjudas samtliga gymnasieelever från 
och med hösten 2018. 

 Genomfört Skolkort är infört för samtliga elever i 
gymnasieskolan från läsåret 2018/19. 

2.3 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 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Utfall T2 

2018 

 Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

35,7 50 42,9 51,5 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Det aktuella utfallet i T2 är framtaget ur upphandlingssystemet Compare och avser andel ekologiska 
livsmedel. Det satta målvärdet för perioden är uppnått. Tidigare utfall var framtaget ur 
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redovisningssystemet Agresso, där alla inköp inte har kunnat konteras. Utvecklingen har dessutom varit 
gynnsam genom större utbud av ekologiska livsmedel samt ökad kunskap och medvetenhet hos 
inköpare. 
Skolornas ledning, med  stöd av miljöombud och miljökoordinator, arbetar fortsatt med att ekologiska 
livsmedel köps in i stor omfattning. 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Utfall T2 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

3,8 4 3,9 4,3 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

19,4 20 17,8 17,2 

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

43 50 39,9 39 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
Nivån för sjukfrånvaro stabiliserades under 2017 och återgick inom ramen för nivån som brukar 
beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%. Förvaltningen ser en marginell 
uppgång av sjukfrånvaron i början av året och under sommaren. 
 
Under 2018 kommer förvaltningen fortsatt inrikta oss på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och 
följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär. Nämndens mål är att fortsatt 
hålla sjukfrånvaron låg, inom intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Nämnden arbetar aktivt 
med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på 
förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, 
uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare 
som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behövs genomförs 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden 
uppmuntrar också anställda att ta ansvar för sin egen hälsa genom att använda sig av de 
friskvårdsförmåner som möjliggörs för anställda i Borås Stad. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
 
I förvaltningen finns ett konstant behov av timavlönad personal och den nivå som är förvaltningens 
mål uppnåddes 2017. 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 eller sjukfrånvaro av medarbetare. 
Från 2017 rekryterar förvaltningen timavlönad personal genom Bemanningsenheten för kost och 
lokalvård. Från hösten 2018 kommer förvaltningen ansluta sig till Bemanningsenhet för pedagogisk 
personal. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och 
att antalet timavlönade skall vara i nivå med nämndens målsättning. 
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Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Målet kommer ej uppnås under 2018. Utfallet i Borås Stad för nyckeltalet per den sista juli är 29,7%. 
Förvaltningens utfall är positivt utifrån snittet i Borås Stad. Förvaltningen har noterat en marginell 
ökning i sjukfrånvaron under slutet av 2017 och början av 2018. Målet i förvaltningen är att utfallet för 
detta nyckeltal ska öka och att genom ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, gott ledarskap, 
kompetensutveckling och goda förutsättningar för att medarbetare skall trivas och bibehålla balans 
mellan krav och kontroll i arbetet skapas förutsättningar för ökad hälsa i arbetslivet. Exempel på 
åtgärder är nämndens satsning på Skollyftet och arbetet i förvaltningen med Uppdragsdialog för lärare. 
Sedan 2017 pågår ett arbete med att identifiera och åtgärda organisatoriska faktorer som är 
stressdrivande för lärare. Sedan 2017 är åtgärder som tagits fram av den så kallade KAL 
(kompetensförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning) - gruppen implementerade i verksamheten. Syftet 
med åtgärderna är att lärare skall söka sig till Borås Stad, att våra arbetsplatser skall vara attraktiva och 
att man skall trivas och ha goda arbetsvillkor. Nämnden uppmuntrar också anställda att ta ansvar för 
sin egen hälsa genom att använda sig av de friskvårdsförmåner som möjliggörs för anställda i Borås 
Stad. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 

2018 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig 
händelse i 
skolan/verksamheten 

Uppföljning för att förebygga 
allvarliga händelser 

Analys 
Kontinuerlig lägesuppföljning 
i förvaltningens 
ledningsgrupp med 
avrapportering av 
säkerhetsläget och vidtagna 
åtgärder. 
Säkerhetsplan för 
förvaltningen med årshjul har 
tagits fram. Skolorna 
genomför trygghets- och 
säkerhetsrond enligt angiven 
mall. Ronden följs upp i 
ledningens genomgång först 
på skolnivå och därefter på 
förvaltningsnivå 

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 59 502 90 222 78 366 94 574 16 208 

Avgifter och övriga intäkter 118 226 100 618 202 825 200 998 -1 827 

Summa intäkter 177 728 190 840 281 191 295 572 14 381 

Personal -311 687 -338 384 -505 060 -510 126 -5 066 

Lokaler -43 289 -47 671 -66 723 -70 969 -4 246 

Övrigt -139 436 -158 943 -214 226 -228 261 -14 035 

Kapitalkostnader -199 -446 -539 -1 182 -643 

Summa kostnader -494 611 -545 444 -786 548 -810 538 -23 990 

Buffert (endast i budget)   -3 993  3 993 

Nettokostnad -316 883 -354 604 -509 350 -514 966 -5 616 

Kommunbidrag 329 924 341 867 509 350 509 350 0 

Resultat efter kommunbidrag 13 041 -12 737 0 -5 616 -5 616 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

13 041 -12 737 0 -5 616 -5 616 

Ackumulerat resultat 39 885 27 148 39 885 34 269 -5 616 

Resultatanalys 

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVUN) visar ett minus på 5,6 mnkr. 

Avvikelser i Tertial 2 prognos för 2018: 

 I det prognostiserade resultatet ingår bufferten 4,0 mnkr. 

 Hänsyn är tagen i prognosen för utbetalning till friskolor i Borås Stad enlig dom mål 3224-16 
och mål 3225-16. ca 4,0 mnkr. 

 Minskad ersättning från Migrationsverket, ca 6,0 mnkr på helår, stor påverkan på resultat. 

 Högt kostnadsläge för gymnasieverksamheten, löneökningar täcks ej av statsbidrag. 

Avvikelse mellan utfall tom augusti jämfört med prognos: 

Avvikelsen beror på i prognosen ingår bufferten i resultatet, resultat exkl buffert minus 9,6 mnkr, samt 
kostnadsöversyn inom gymnasieverksamheten då kostnadsläget ligger för högt. 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 
interkommunalaersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Stor osäkerhet gällande flyktingersättning, då vi söker detta terminsvis från Migrationsverket i 
efterhand, prognostiserad ansökan 17 mnkr (T1 23,2 mnkr). Flyktingersättning har stor påverkan på 
verksamhet för Språkintroduktion inom gymnasiet. 
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4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2017-12-31 
Utfall 2018-08 Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 38,4 347,6 20,0 354,2 334,2 

Kostnad -7 982,6 -11 727,0 -12 065,5 -18 028,1 -5 962,6 

Nettokostnad -7 944,2 -11 379,4 -12 045,5 -17 673,9 -5 628,4 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnad -602,9 -573,6 -1 326,1 -899,9 426,2 

Nettokostnad -602,1 -573,6 -1 326,1 -899,9 426,2 

Gymnasieskola      

Intäkt 121 816,5 120 173,5 186 762,2 200 808,4 14 046,2 

Kostnad -353 864,4 -386 561,0 -556 661,9 -576 045,5 -19 383,6 

Nettokostnad -232 047,9 -266 387,5 -369 899,7 -375 237,1 -5 337,4 

Vuxenutbildning      

Intäkt 47 857,8 61 972,9 81 137,0 81 137 0,0 

Kostnad -98 506,6 -109 518,8 -159 802,1 -159 802,1 0,0 

Nettokostnad -50 648,8 -47 545,9 -78 665,1 -78 665,1 0,0 

Gymnasiesärskola      

Intäkt 5 729,4 6 898,5 9 886,0 9 886,0 0,0 

Kostnad -27 345,9 -29 990,0 -45 632,4 -45 632,4 0,0 

Nettokostnad -21 616,5 -23 091,5 -35 746,4 -35 746,4 0,0 

Kvalitet och utveckling      

Intäkt 557,0 307,2 946,0 945,9 -0,1 

Kostnad -3 737,3 -3 878,8 -6 720,3 -5 790,4 929,9 

Nettokostnad -3 180,3 -3 571,6 -5 774,3 -4 844,5 929,8 

Naturskola      

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnad -34,4 -35,0 -465,5 -465,5 0,0 

Nettokostnad -34,4 -35,0 -465,5 -465,5 0,0 
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Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

 

Insatser enligt LSS 
     

Intäkt 1 728,6 1 139,6 2 440,3 2 440,3 0,0 

Kostnad -2 536,9 -3 159,0 -3 874,4 -3 874,4 0,0 

Nettokostnad -808,3 -2 019,4 -1 434,1 -1 434,1 0,0 

Buffert      

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnad 0,0 0,0 -3 993 0,0 3 993,0 

Nettokostnad 0,0 0,0 -3 993,0 0,0 3 993,0 

Totalt      

Intäkt 177 728,5 190 839,3 281 191,5 295 571,8 14 380,3 

Kostnad -494 611,0 -545 443,2 -790 541,2 -810 538,3 -19 997,1 

Nettokostnad -316 882,5 -354 603,9 -509 349,7 -514 966,5 -5 616,8 

Central administration 

Central administration inklusive kvalitet och utveckling, kommer att dra över sin budget med 4,7 mnkr. 
Detta beror på utbetalningar till Friskolor i Borås, enlig dom mål 3224-16 och mål 3225-16. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet beräknas göra ett litet överskott då budget var lite högre än beräknat utfall 0,4 
mnkr. 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans prognos visar ett underskott på 5,3 mnkr. 

Prognosen för gymnasieskolan är osäker när det gäller skolersättningar till externa 
utbildningsanordnare. Intäkterna för de elever som kommer från andra kommuner är osäkra fram till 
skolstart då många elever ångrar sitt skolval och vill läsa i hemkommunen istället. Detta påverkar 
prognosen i allra högsta grad. Inte bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även 
kostnaderna för de enskilda kommunala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer. 

I prognosen redovisas ett underskott för verksamheten undervisning 14,2 mnkr. Intäkter för 
interkommunala ersättningar (IKE) visar en ökning, och beräknas hamna på ca 1,5 mnkr över 
antagandet i budget. Detta bygger dock på en mycket grov uppskattning på grund av osäkerheten kring 
elevernas val inför höstterminen. Kostnaden för Boråselever som valt att studera hos andra skolor visar 
en ökning på 2,7 mnkr jämfört med budget. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknas klara sin budget. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan beräknas klara sin budget. 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminen. 

Kvalitet och utveckling 

Redovisningen av Kvalitet och utveckling ingår i Central administration. 
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Naturskolan 

Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden. 

Insatser enligt LSS 

Redovisningen av LSS ingår i Gymnasiesärskolan. 

Buffert 

Buffert ingår i det totala resultatet, exklusive buffert förbrukning blir resultatet minus 9,6 mnkr. Delar 
av bufferten är fördelad, enligt beslut i GVUN den 24 april. 

5 Skollyft 

I budget finns det avsatta medel för ett Skollyft inom förvaltningen. Skollyftet är kompetenshöjande 
insatser gällande ämnesspecifika kunskaper för förvaltningens lärare. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen fördelar ca 4,6 miljoner kronor till verksamheten, medel fördelas efter 
antal lärare per mars 2018. 

Respektive verksamhet har fått i uppdrag att planera och genomföra insatser som kan komma att bli 
aktuella genom Skollyftet 2018. Vid planering av de ämnesspecifika insatserna skall något eller några av 
följande perspektiv beaktas: IKT, Inkludering, Lärarledarskap. Skollyftet skall beröra alla lärare och vid 
behov kan även andra personalkategorier delta. Kompetensutveckling inom svenska som andraspråk 
och specialpedagogik kan ingå i insatserna. 

Verksamheten bedömer att medlen möjliggör kompetensutveckling utöver normal planering vilken på 
sikt kommer att avspegla sig på kvaliteten i verksamheten, det kompletterar väl den befintliga 
planeringen för kompetensutveckling. 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Redovisning av genomfört arbete utifrån målen i Program för jämställdhetsintegrering. 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Med utgångspunkt i värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter, såsom det uttrycks i skolans 
styrdokument, bedrivs utbildningen likvärdigt för alla elever. I förvaltningens utvecklingsplan är 
värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i 
frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, bland annat jämställdhet mellan könen. 
Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och genom det formativa perspektivet i 
undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter i den årliga i skolklimatundersökningen. 

Vuxenutbildningen kommer att samverka utifrån uppdraget Mammor i arbete  med 
Arbetslivsförvaltningen och Förskoleförvaltningen. Syftet med uppdraget är att utrikesfödda kvinnor 
som står långt från arbete ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens del i 
uppdraget är att bedöma personernas språkkunskaper och erbjuda dem sfi. 

Alla utbildningar är öppna för alla elever och resurserna fördelas likvärdigt. Kostnaden för varje elev är 
inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning. 

Identifierat utvecklingsområde för målområde Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet: 

 Följa könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad 
analys och framtagande av konkreta mål. 
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Målområde 2: Makt och hälsa  

Främjande  insatser är att skapa en skola där alla elever  kan växa, trivas och utvecklas. Detta är en del 
av skolans grundläggande uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. Det leder bland annat till 
en skola med ett gott skolklimat. En skola där eleven kan känna sig värdefull, få optimism och 
framtidstro. Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. 

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor kan tidigt 
upptäcka om något inte står rätt till. Varningstecken/ signaler kan bl a vara frånvaro/skolk, somatiska 
besvär, synliga skador av våld, elev får inte delta i aktivitet som skolan anordnar utanför skoltid eller på 
annan plats än skolan, vårdnadshavare deltar inte i skolan. 

Elevhälsans personal här ett särskilt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. I detta ingår att skapa 
arbetsmiljöer som är gynnsamma för eleverna. 

De olika professionerna inom elevhälsan ansvarar därutöver för bl a följande insatser: 

- Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 1. 

- Skolsköterska och kurator finns tillgängliga för elever. 

- Specialpedagog utreder elev i behov av särskilt stöd och utgör stöd för såväl elev som lärare. 

Inplanerad åtgärd 2018: 

 Utarbeta plan för att förebygga psykisk ohälsa 

Identifierat utvecklingsområde för målområdet Makt och hälsa: 

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

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en  skolklimatundersökning där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och 
studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor om förekomsten av kränkande behandling och 
diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas analys och åtgärder. 

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken utgör ett stöd för skolorna i 
arbetet med våld i nära relationer. 

Under 2017 har alla arbetsplatser fått en introduktion i normkritiskt tänkande genom en 
kompetensutvecklingsinsats för personalen på APT. 

Identifierat utvecklingsområde inom målområdet Makt och mäns våld mot kvinnor: 

 Initiera revidering av handboken Förtryck i hederns namn. 

7  Verksamhetsmått 

7.1 Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 527 4 500 4 492 

- Varav Antal Asylsökande 203  172 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 501 556 509 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Antal elever från andra kommuner. 1 133 1 087 1 099 

Totalt antal elever i Borås skolor. 

Antalet elever minskar jämfört med augusti 2017. Jämfört med budget så är antalet elever något lägre än 
vad som planerats. 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 
interkommunalaersättningar för gymnasieskola och särgymnasiet. 

Stor osäkerhet gällande flyktingersättning, då vi söker detta terminsvis i efterhand, ansökan för vt 18 
ca 15 mnkr av det erhöll GVUF 9 mnkr, prognostiserat för ht att erhålla ca 8 mnkr. Avvikelsen mot 
prognostiserad intäkt från Migrationsverket -6 mnkr. Förvaltningen erhåller ingen ersättning för elever 
som fyllt 18 år när de påbörjar sin gymnasiala utbildning från Migrationsverket. 

- Varav Antal Asylsökande 

Antal asylsökande i Borås stads gymnasieskolor är för augusti 172 elever. Erhållen ersättning från 
Migrationsverket är lägre en vad som beräknats. Ansökan 15 mnkr beräknat att erhålla ca 80% vilket 
ger ca 12 mnkr, beslut från Migrationsverket för GVUF 9 mnkr. 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 

Antal boråsare som väljer att studera hos externa utbildningsanordnare ökar, men ökningen är något 
lägre än vad som planerats i budget. 

Antal elever från andra kommuner. 

Antal elever från andra kommuner minskar jämfört med 2017, men antalet elever är något högre än vad 
som planerats i budget. 

7.2 Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Totalt antal elever i Borås skolor 87 106 81 

Antal elever från andra kommuner 27 38 32 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 5 8 6 

Totalt antal elever i Borås skolor 

Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 
interkommunalaersättningar för gymnasiesärskola. 

Antal elever från andra kommuner 

Antalet elever från andra kommuner har ökat jämfört med 2017, men är lägre än vad som planerats i 
budget 2018. 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 

Antalet elever hos externa utbildningsanordnare har ökat något, men är fortsatt lägre än beräknat i 
budget 2018. 
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8  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2017 

Utfall 
Jan-Aug 

2018 

Prognos 
2018 

Återstår 

Inventarier Bäckängsgymnasiet 3 000 2 850 0 0 150 

Inventarier Sven Eriksonsgymnasiet 2 000 0 4 2 000 0 

Inventarier Viskastrandsgymnasiet 2 000 0 259 2 000 0 

Inventarier Björkängsgymnasiet 2 000 0 0 1 500 500 

Summa 9 000 2 850 263 5 500 650 

Analys 

LFF har budget för 2 ombyggnadsprojekt inom GVUN: 

Sven Eriksonsgymnasiet totalbudget 36,5 mnkr, att använda 2018 33,4 mnkr. 

Viskastrandsgymnasiet totalbudget 24,0 mnkr, planerat att använda 2018 16,8 mnkr. 
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Helene Sandberg 

Ordförande                                                                                 Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



 

     
      Bilaga 1 

   
    

Rapport kränkande behandling  
vårterminen 2018  

Inom GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS 
verksamheter 

 
 

Kränkande behandling 
 Fungerande likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Samtliga skolor uppger att plan finns. 
 

 Antal anmälningar gällande kränkande behandling under vårterminen 2018:  
 

KORRIGERAT ANTAL  
 

Skola Antal vt 2018  
(vt 2017) 

Almås 2 (7)  
Bäckäng 6 (3)  
Sven Erikson 0 ((1) 
Viskastrand 1 (2)  
Björkäng 3 (3)    
Bergslena 0 (0)  
Vux 3 (1)  
Totalt  15 (17)  
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Ombudgetering inom gymnasiesärskolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ombudgetering 4 inom 

Särgymnasiet i 2018 års budget.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasiesärskolan i Borås Stad klarar sin ram för 2018 men då det 

förekommer viss snedfördelning i årets ram föreslås att omfördela 1,2 mnkr 

från Gymnasiesärgymnasiet gemensamt till Viskastrandsgymnasiets särskola. 

Ombudgetering görs enligt följande: 

 

Ansvar  Gymnasieskola    Verksamhet   Mkr 

2559     Gemensamt särgymn   68950 Externa skolersättningar -1,2 

2527     Viskastrandsgymnasiet 68630 Lärarledd undervisning  1,2 

      0,0 

                

Samverkan 

FSG 2018-09-12 
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Förvaltningschef 
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Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. 

       

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i enlighet med Rutin för 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget, gjort en redovisning i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. 

En utskriftsversion av redovisningen återfinns i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av KF-uppdrag som inte ingår i budget – Period 2 2018. 

Samverkan 

FSG 2018-09-12 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2018, nämndens rapport 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

§ 155 2012/KS0129 701 
Svar på motion av Patric Cerny (FP), 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson 
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Barnrättsstrateg och 
Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv 
barnkommun! 

Berörd nämnd ska under 2018 redovisa 
för Kommunstyrelsen hur arbetet med 
barn och ungas inflytande och 
delaktighet genomförs. 

 Formella forum för eleverna att utöva inflytande och delaktighet 
är klassråd, elevråd och programråd samt utvärderingar på 
kursnivå. 
Informella forum för inflytande och delaktighet sker mellan lärare 
och elev inom ramen för undervisningen. 
I årlig skolklimatundersökning mäts elevernas uppfattning om 
skolornas pedagogiska och sociala klimat. Undersökningen 
består av fyra områden vara området Inflytande och delaktighet 
är ett. De övriga områden är Värdegrund, Undervisningen 
kvalitet samt Rektor. I undersökningen tar eleverna ställning till 
relevanta påståenden inom respektive område på en svarsskala 
1-4. 
Förvaltningens bedömning utifrån resultaten i 
skolklimatundersökningen är att elevernas värdering av graden 
av inflytande och delaktighet är hög. I årets undersökning var 
resultatet 3,0 vilket är lika med 2017, men högre än 2016. Det 
förekommer mindre variationer mellan skolor/skolenheter. 
Verksamheten analyserar sina resultat och fattar inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet beslut om insatser. 
Förvaltningen har dessutom under sommaren 2018 använt två 
”unga kommunutvecklare” i arbetet med att djupare utvärdera 
och analysera elevernas upplevelse av delaktighet och 
inflytande. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Förvaltningen arbetar systematiskt med att identifiera 
medarbetare som har fyllt 66 år så att chefer kan fatta beslut om 
lönetillägg och uppmuntra befintliga medarbetare och 
timavlönade medarbetare att arbeta kvar på hel- eller deltid i 
Borås Stad. Sedan införandet har förvaltningen fattat 56 beslut 
om lönetillägg. 
 
I augusti 2018 var 34 av 946 medarbetare i åldern 65 år och 
äldre. Av dessa är 11 personer i åldern 67-75 år och arbetar på 
tidsbegränsade anställningar som lärare. Verksamheten har ett 
samtal inför pensionen och kontaktar löpande pensionerade 
medarbetare för tidsbegränsade anställningar. 
 
Under september månad kommer förvaltningens 
verksamhetschefer få information om vilka åtgärder 
organisationen kan se över för att möjliggöra ett förlängt 
arbetsliv. Åtgärderna finns publicerade på Borås Stads intranät. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Efter juli månad var andelen heltidstjänster 97,2% av 
förvaltningens tillsvidaretjänster. 
 
Förvaltningen möjliggör i första hand arbete på deltid utifrån 
lagkrav. Annan ledighet beviljas utifrån verksamhetens behov. 
Under 2017 hade förvaltningen 705 årsarbetare med 
tillsvidareanställningar. Av den planerade tiden var motsvarande 
110 årsarbetare frånvarande på grund av lagstadgad frånvaro 
såsom föräldraledighet, studieledighet, sjukledighet och facklig 
ledighet. 33 årsarbetare hade övrig frånvaro utan lön. 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2017 finns frågor 
som behandlar medarbetarnas upplevelse av möjlighet att 
kombinera arbete och fritid. På en femgradig skala angav 72,2% 
4 eller 5, 11,3% angav 3, 7,2% angav 2 eller 1 och 9,3% angav 
ingen åsikt. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Förvaltningen följer månadsvis utvecklingen av sjukfrånvaron 
och förser verksamheten med underlag för analys. 
Verksamheten arbetar aktivt med förutsättningar i arbetsmiljön, 
uppdragsdialog för lärare, uppföljning av medarbetarenkät och 
att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- eller 
organisatorisk nivå vid behov. Exempel på åtgärder på 
gruppnivå är att verksamheten med stöd från 
Medarbetarcentrum arbetar med grupputvecklande insatser. 
Exempel på åtgärder på organisatorisk nivå är förvaltningens 
styrgrupp för Uppdragdialog som träffas kontinuerligt och arbetar 
med att se över organisatoriska faktorer som skapar stress och 
upplevelse av hög arbetsbelastning hos lärare samt att arbeta 
fram åtgärder. Verksamheten har stor handlingsfrihet att skapa 
en ändamålsenlig organisation och arbetar löpande med 
anpassningar av organisationen för att skapa förutsättningar för 
kvalitet i verksamheten och för att chefer skall ha hållbara 
uppdrag. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Skolans digitalisering är för närvarande ett av förvaltningens 
viktigaste utmaningar. Dels utifrån ett likvärdighetsperspektiv 
kopplat till elevernas måluppfyllelse men också som en del i att 
skapa värdeskapande tid för lärarna/medarbetarna. Samtliga 
lärare och elever har tillgång till ett personligt digitalt verktyg. 
Den digitala lärplatformen Ping-Pong används som ett 
kommunikationsverktyg mellan lärare och elever. Förvaltningen 
kommer under hösten att inleda ett arbete med att implementera 
ett system som blir en digital samlingsplats för skolans digitala 
verktyg och läromedel. Ett av syftena är att underlätta för 
pedagogisk personal och elever. Inom ramen för förvaltningens 
utvecklingsarbete sker flera insatser i syfte att öka den digitala 
kompetensen och effektivisera lärarnas administrativa uppgifter. 
Exempelvis kompetensutvecklande insatser, försöksverksamhet 
med digitala nationella prov och självrättande test samt inom 
ramen för kollegial samverkan.  
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Extratjänster 

Fyra medarbetare är i dagsläget anställda genom extratjänster. 
 
Bemanningsenhet - En väg in i Borås Stad 

Bemanningsenheten följer upp timavlönade medarbetare och 
uppmärksammar medarbetarna på utbildningskrav i 
verksamheten. Detta för att matcha verksamheternas behov och 
för att medarbetarna skall skaffa sig rätt kompetens. 
 
Vuxenutbildningen följer arbetskraftbarometern inom regionen. 
Rektorer i Boråsregionen träffas regelbundet flera gånger per år 
för att samverka runt yrkesutbildningarna och planerar 
utbildningar utifrån bristyrken inom regionen. Sker även 
samverkan med näringslivet genom olika branchråd. 
 
Vuxenutbildningen arbetar med: 
Integrationsmodellen 

Integrationsmodellen på att personer som står långt från 
arbetsmarknaden får möjlighet att genom en tre-stegsmodell 
utbilda sig till ett bristyrke såsom exempelvis lokalvårdare, 
omvårdnadspersonal eller kock. 
 
Mammor i arbete  

"Mammor i arbete” ska hjälpa utrikesfödda kvinnor som står 
långt från arbete att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Flera vägar in-breddad rekrytering (SKL) 

Syftet är att skapa kompletterande tjänster som utgår från 
verksamheters behov, bygga upp stödstrukturer på 
arbetsplatserna så att de kan tillvarata kompetensen hos 
personer med funktionsnedsättningar samt hitta kännetecken för 
en inkluderande arbetsplats. 
 
Dua-delegationen för unga ut i arbete. 
Utbildningskontrakt innebär att de ungdomar över 20 år som inte 
har en färdig gymnasieexamen får möjlighet och stöd i att göra 
klart den. 
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Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 

2019/2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2019/2020.        

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2019/2020. Enligt skollagen är varje 

kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga ungdomar som avslutat sin 

grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin 

gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år 

de fyller 20 år. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska 

så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål 

(Skollagen 15 kap 30 §).                

Beslutsunderlag 

1. Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2019/2020                              

Samverkan 

FSG 2018-09-12 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2019/20  
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga 
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och 
som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalender-
halvåret det år de fyller 20 år. 
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är 
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 
 
 
Studievägs- Program/Inriktning Antal platser + 
kod  Programinriktat val 
 
BA Bygg- och anläggningsprogrammet  70  
BAHUS0L Husbyggnad, Lärling  10   
BAMAL0L Måleri, Lärling   5 
  
 
BF Barn- och Fritidsprogrammet  86 + 6 
  SE 40 + 2 
  AL 36 + 4 

BFPED0L Pedagogiskt arbete, Lärling AL 6 

BFSOC0L Socialt arbete, Lärling                 AL 2 

BFFRI0L Fritid och hälsa, Lärling                 AL 2  
 
EE El- och Energiprogrammet  62 + 2 
    
 
EK Ekonomiprogrammet  174 + 1 
    
  
ES Estetiska programmet  161 + 3 
 Bild och formgivning      24 + 1 
 Särskild variant, Design   25 
 Dans   30 
 Estetik och media   22 + 2 
 Musik   30 
 Teater      30 
   
FT Fordons- och transportprogrammet    65 + 5 
           
    
 
HA Handels- och administrationsprogrammet   40 + 4 
HAADM0L Administrativ service, Lärling   4       
HAHAN0L Handel och service, Lärling   6 
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser + 
kod  Programinriktat val                                            
 
HT Hotell- och turismprogrammet   36 + 4 
HTHOT0L Hotell och konferens, Lärling   6  
   
 
HU Humanistiska programmet   59 + 1 
   
 
HV Hantverksprogrammet  89 + 10 = 99 
 Finsnickeri, lärling  2 
 Florist  16 + 2 
 Florist, Lärling  2 
 Frisör  30 + 4 
 Frisör, lärling  2 
 Stylist, Hår och makeup  16 + 2 
 Stylist, lärling  1 
 Textil design  20 + 2 
   
IN Industritekniska programmet   26 + 4 = 30 
   
 Produkt och maskinteknik     18 + 2 
 Processteknik, lärling   2   
 
 Svetsteknik   6 + 2 
   
NA Naturvetenskapsprogrammet   179 + 1 
   
 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet   42 + 6 
RLKOK0L Kök och servering, Lärling   5       
RLBAG0L Bageri och konditori, Lärling   2 
RLFAR0L Färskvaror, delikatesser och catering, Lärling      5        
 
    
SA Samhällsvetenskapsprogrammet  209 + 1 
   BÄ 179 +1 
   VS 30 

  
   
TE Teknikprogrammet   119 + 1 
  
   
VF VVS- och fastighetsprogrammet   20 + 2 
VFFAS0L Fastighet, lärling   1 
VFVVS0L VVS, Lärling   2 
VFVEN0L Ventilation, lärling   1          
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser + 
kod  Programinriktat val                                            
 
VO Vård- och omsorgsprogrammet   60 + 6 
VOVAR0L Lärling   10  
 
VISAM Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande   12 
VIPRO Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik   12 
 
 
EKENTVS Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet  24 
 
TELOGVS Spetsutbildning Logistik och e-handel         30 
 
 
IB Internationell Baccalaureate   30 
 
 
IM Introduktionsprogrammen anordnas efter behov. 
 De som avses är Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och  

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

 
    
 
 Totalt antal platser 1719       
      
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anta 
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2019-20. 
 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Miljömålsuppföljning tertial 2, 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad Miljörapport 

tertial 2, 2018.        

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport tertial 2, 2018 

Samverkan 

FSG 2018-09-12 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Miljörapport Tertial 2 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Hållbara perspektiv ............................................................................... 4 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 
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Inledning 

I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som 
beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen 
anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska 
uppnås under tiden 2013 – 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har 
huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och 
konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och 
etappmål. 

För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är 
det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och 
aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för 
målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget 
kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar 
för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i 
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen 
fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå 
miljömålen för allmänheten. 
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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 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Samtliga gymnasieskolor är certifierade med Grön Flagg. Vuxenutbildningen och 
Utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej Bedömning ej gjord  Nej 

Kommentar Samtliga gymnasieskolor är miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Vuxenutbildningen och 
utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. 
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har utmärkelsen 
Grön Flagg eller annat certifierat 
miljöledningssystem. 

100 100 100 

Kommentar Nämndens samtliga skolor är miljöcertifierade enligt Grön flagg. Vuxenutbildningen och 
utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda och förtroendevalda 
som genomgått en miljöutbildning, som 
inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete. 

100% 100%  

Kommentar Alla anställda har genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete. Nyanställda utbildas fortlöpande. 
Miljöutbildning för de förtroendevalda inleds efter att nya nämnder är tillsatta. 
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Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 
januari - juni 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
inkomna synpunkter för perioden januari – juni 2018.        

Ärendet i sin helhet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 
inkommit till nämnden under första halvåret 2018 i det digitala 
rapporteringsverktyget Stratsys. En utskriftsversion av rapporten återfinns i 
bilaga 1. 
               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2018. 

 

Samverkan 

FSG 2018-09-12 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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synpunkter januari-juni 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

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

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Syftet med synpunktshanteringen är att lättare kunna ta hand om synpunkter som inkommer från 
medborgarna och att kunna utvärdera och förbättra hanteringen av synpunkter. Dessa utgör ett viktigt 
underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2018 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Förvaltningsledning 2 Två synpunkter inom området övrigt. 

Sven Eriksonsgymnasiet 1 En synpunkt inom området antagning. 

Vuxenutbildningen 2 En synpunkt inom området antagning och en inom övrigt. 

   

   

   

Totalt för förvaltningen 5  

Förvaltningens områden inom vilka synpunkter kategoriseras är: 

Administration 

Antagning 

Kost och lokaler 

Organisation 

Undervisning 

Värdegrund 

Övrigt 
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2018 Fråga 2018 
Förslag 

2018 
Klagomål 

2018 
Totalt 2018 

Bemötande 0 0 0 2 2 

Fysisk miljö 0 0 0 0 0 

Information 0 0 0 2 2 

Tjänster 0 1 0 0 1 

Totalt 0 1 0 4 5 

4 Ständiga förbättringar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har mottagit totalt fem synpunkter under perioden januari-
juni 2018. Fyra av de framförda synpunkterna var klagomål och en synpunkt var en fråga. 
Synpunkterna kategoriseras inom följande områden: 

Administration 

Antagning 

Kost och lokaler 

Organisation 

Undervisning 

Värdegrund 

Övrigt 

Frågan, som var ställd till förvaltningen, gällde lärlingsanställning på Vård- och omsorgsprogrammet  
och hör hemma i kategorin övrigt. 

Av de fyra klagomålen var ett ställt till förvaltningen och rörde innehåll på webbsida. Även den 
synpunkten ingår i kategorin övrigt. 

Två klagomål var ställda till vuxenutbildningen, varav den ena rörde antagning. Det andra klagomålet 
gällde information om avlämnings-/upphämtningsplats för elev som använder färdtjänst. Synpunkten 
hör hemma i kategorin övrigt. 

Det fjärde klagomålet var ställt till Sven Eriksonsgymnasiet och rörde antagning. 

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

Till nämnden framfördes inga synpunkter som var beröm eller förslag. 
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5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2018 

5 0 5 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Promemoria Statens skolverks och Statistiska 

centralbyråns möjligheter att behandla känsliga 

personuppgifter om elever i vissa skolformer 

respektive deltagare i folkhögskolan m.m. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker de delar i förslaget som rör 

skolformerna grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild 

utbildning för vuxna. I den del som rör folkhögskola avstår nämnden från 

yttrande. 

Sammanfattning  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av remisspromemorian 

om Skolverkets och Statistiska centralbyråns (SCB) möjlighet att behandla 

känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer inom skolväsendet 

respektive deltagare i folkhögskolan. Det handlar om att angivna myndigheter 

ska framledes kunna ta in uppgifter om elever som går i specialskolan, särskolan 

på grundskole-, gymnasieskole- eller vuxenutbildningsnivå samt om deltagare 

som går i folkhögskolan. Statistiken ska användas till utvärdering, forskning och 

uppföljning i dessa utbildningsformer. 

För att kunna samla in uppgifter behöver nuvarande regelverk kompletteras. 

Nämnden tillstyrker föreslagna ändringar i de delar som utgör skolformerna 

specialskola och särskola på alla nivåer. Nämnden avstår från yttrande i den del 

som rör folkhögskola. 

Ärendet i sin helhet 

Skolverket är på statens uppdrag statistikansvarig myndighet för skolväsendet 

och ansvarar därmed för att statistik finns tillgänglig som grund för utvärdering, 

forskning och uppföljning. SCB samlar in, för Skolverkets räkning, 

statistikuppgifter för grund- och gymnasieskolan. Däremot är det i nuläget inte 

möjligt att samla in uppgifter från specialskolan, särskolan (grund-, gymnasie- 

och särvux) då uppgifterna är hänförliga till elevens hälsa och därmed känsliga 

personuppgifter.  

Sådan uppgift, som är hänförlig till hälsa, kan inte insamlas, utan ändring i 

förordningen om den officiella statistiken. I PM:et föreslås därför att 
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förordningen ändras så att det blir möjligt för Skolverket, via SCB, samla in 

uppgifter om vilka elever som går i specialskolan eller i särskolan. Det som 

efterfrågas av Skolverket är inte uppgifter om elevens funktionsnedsättning, 

utan det som behandlas i statistiken är att eleven är mottagen i en viss skolform.  

Enligt förslaget väger samhällsintresset av att statistik kan tas fram för de 

aktuella skolformerna klart över den risk för otillbörligt intrång i enskildas 

personliga integritet som en behandling av uppgifterna kan innebära. Den 

befintliga regleringen i Offentlighets- och sekretesslagen och lagen om den 

officiella statistiken bedöms uppfylla dataskyddsförordningens krav på 

skyddsåtgärder för att det ska vara tillåtet att hos dessa myndigheter behandla 

känsliga personuppgifter för statistiska ändamål.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget om regeländring i 

de delar som rör skolformerna specialskola och särskola (inom grund-, 

gymnasie- och särvux). Nämnden anser det vara av vikt att statisk insamlas i 

dessa skolformer för utvärdering, forskning och uppföljning, i likhet med övriga 

skolformer inom skolväsendet. 

Nämnden avstår från yttrande i den del i förslaget som rör folkhögskola.         

Samverkan 

FSG 2018-09-12 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Helen Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Kurs i Starta eget - SFI 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

uppdraget Kurs i starta eget – SFI, samt förklarar uppdraget slutfört.  

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gav vid marsmötet 2018  

förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda kurs i hur man startar 

eget företag inom ramen för SFI. Förvaltningen redovisade i april två 

alternativa möjligheter till sådan kurs.  

Alternativ I: Kurs i Starta eget förläggs på vuxenutbildningen och erbjuds 

utöver 15 h Sfi. För att kunna delta måste elev på Sfi få kursen godkänd av AF 

som en aktivitet. Planerad omfattning: 2 h/vecka. Målgrupp: Sfi-elever. 

Kursstart: hösten 2018. Finansiering: inryms inte i Sfi-budgeten, annan 

finansiering krävs. 

 

Alternativ II: Kurs i Starta eget som orienteringskurs på grundläggande 

vuxenutbildning. För att kunna delta måste elev på Sfi få kursen godkänd som 

en aktivitet av AF. Orienteringskurserna är inte enbart riktade mot Sfi-elever 

utan alla elever på grundläggande vuxenutbildning kan söka kurserna. 

Målgrupp: alla gruv-elever. Finansiering: inom grundläggande vuxenutbildning. 

Kursttart: hösten 2018. 

 

I enlighet med alternativ II erbjuder vuxenutbildningen från hösten 2018  

kursen Starta eget som en orienteringskurs. Kursen vänder sig till elever som 

läser SFI (A till D) eller går utbildning på grundläggande nivå. 

Ett informationsblad om kursen har tagits fram. Samtliga lärare på SFI har 

presenterat kursen Starta eget för eleverna på SFI och delat ut 

informationsbladet.          

Bilagor 

Informationsblad starta eget 
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Samverkan 

FSG 2018-09-12 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



En utbildning för dig som vill starta ett eget företag.  
Kursen vänder sig till dig som läser SFI (A till D) eller på 
grundläggande nivå och är intresserad av att blir entreprenör och 
driva ett eget företag. Utbildningen har både teori och studiebesök. 
Du får också lära dig hur myndigheter fungerar och vilka 
företagsorganisationer som kan hjälpa dig.

Starta eget



postadress  Vuxenutbildningen, 501 80 Borås
besöksadress  Fabriksgatan 12  e-post vux@boras.se

webbplats  boras.se/vux

Kursinnehåll    
Svensk lagstiftning      
Skatteregler      
Service - Nyckeln till framgång
Myndigheter - Vilka bestämmer vad?
Prissättning
Marknadsföring
Totalt antal poäng  50 poäng  

Ansök
www.boras.alvis.gotit.se/student 
Du söker genom kursutbudet på grundläggande under 
veckorna 25 och 26.

Förutsättningar för att klara utbildningen
Inga förkunskapskrav finns. 

Studieort
Borås.

Studieform 
Klassrum.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för
ditt kursmaterial och eventuella resor.

Studieekonomi
Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN),
tfn 0771-276 000 eller www.csn.se

Betyg
Inga betyg ges. 

Kontakta oss
Studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen Borås.  
Tfn 033-35 81 20, www.boras.se/vux

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås

Utbildningen genomförs av
Vuxenutbildningen, 
Fabriksgatan 12, Borås

Starta eget.
Kursens innehåll.

Med reservation för ändringar.



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Anna Stensson 
Handläggare 
033 357763 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 
Datum 

2018-09-25 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00143 1.1.3.1 
 

  

 

Initiativärende Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 180611 - Bildningsstaden Borås med fokus 
på kunskap 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning 
avseende risk- och konsekvensanalys med anledning av Bäckängs- och Sven 
Eriksonsgymnasiets beslut om att inte erbjuda nationella prov i de kurser där 
proven ej är obligatoriska.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2018-06-11 att uppdra till 
förvaltningen att återkomma med en risk- och konsekvensanalys till nämndens 
sammanträde den 25 september 2018. Detta med anledning av 
Bäckängsgymnasiets och Sven Eriksonsgymnasiets beslut att inte erbjuda 
nationella prov. Analysen ska ha sin utgångspunkt i på vilket sätt fattat beslut 
leder till ökat fokus på kunskap. Ur analysen ska såväl elev- som 
medarbetarperspektivet av det fattade beslutet framgå.  

Regeringen har fattat beslut om att det enbart är nationella prov i den högsta 
avslutande kursen som är obligatoriska från den 1 jan, 2018. Övriga prov är 
valfria, men skolan kan ändå använda dessa som ett kvalitativt stöd för 
betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet. Rektorn 
avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte och i de fall rektorn 
beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den 
kursen på skolenheten. Bakgrunden är betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och 
effektivt som visade att många lärare och elever upplever att proven tar mycket 
tid och bidrar till stress. 

I betänkandet slås också fast att: ”Även om nationella prov prövar en bredd av de 
förmågor och det innehåll som uttrycks i kurs- och ämnesplaner påverkar proven 
undervisningen, och det finns alltid en risk att undervisningen inriktas mot det innehåll som 
förväntas komma på provet, s.k. teaching to the test. Utöver att påverka undervisningens 
innehåll kan de nationella proven få effekter på den tid som läggs på undervisning. När 
proven genomförs faller en del av den ordinarie undervisningen bort.”1 

                                                      
1 SOU 2016:25 
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Sammanfattande slutsats - Betänkande av Utredningen om Nationella 
prov, SOU 2016:25: 
”Vår slutsats är att lärarna vill ha stöd för sin bedömning och betygssättning, men många 
vänder sig emot det stora antalet nationella prov som ska genomföras på bestämda tider och 
den anhopning av prov som blir på vårterminerna och i slutet av kurserna. I stället för prov 
efterfrågar flera lärare olika former av bedömningsstöd som de kan använda i undervisningen 
när det är lämpligt. Fördelen med sådana stöd är att lärarna kan använda dem på de sätt 
och vid de tillfällen som passar eleverna och undervisningen. Genom att ge lärarna möjlighet 
att välja när och hur de använder bedömningsstöden kan lärarna i större utsträckning själva 
styra planeringen av undervisningen och påverka dess innehåll. Det är en viktig förutsättning 
för att de ska kunna agera professionellt. Det finns inte heller i forskning något egentligt stöd 
för att fler prov förbättrar undervisningen.” 
 

Beslutsprocess Bäckängsgymnasiet (ledningsgruppens redogörelse): 

1. Frågan om genomförande av icke obligatoriska nationella prov läsåret 
17/18 skickades på remiss till ämnesgrupperna (ÄG). 

2. Ledningsgruppen tog beslut att ej förändra genomförandet under 
innevarande läsår. 

3. En sammanställning och analys gjordes av resursåtgång gällande icke 
obligatoriska nationella prov, se tabell nedan. 

4. Analysen redovisades för berörda förstelärare och på APT. 

5. Frågan om vi skall genomföra icke obligatoriska nationella prov 
remitterades till arbetslag för skriftliga synpunkter. 

6. Ledningsgruppen sammanställde och analyserade synpunkterna och 
övrigt underlag. 

7. Beslutet samverkades på LSG. 

8. Beslutet kommunicerades för verksamheten, se nedan. 
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Beslut gällande nationella prov (Publicerades för personal på PingPong 
25/5-18) 

Regeringen har tagit beslut om att det enbart är nationella prov i den högsta 
avslutande kursen som är obligatoriska från den 1 jan, 2018. Bakgrunden är 
betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt som visade att många lärare och 
elever upplever att proven tar mycket tid och bidrar till stress. 

I vår egen undersökning om proven fortsatt skall genomföras, framkommer 
flera positiva effekter av att genomföra proven, men synpunkter framförs att 
det inte kan ske under nuvarande förutsättningar. Önskemål framförs om att 
minska antalet resursdagar, schemabrytande aktiviteter för genomförande och 
sambedömningstid, samt minska provvaktstid och att inte behöva vakta på 
planeringstid. Dessa önskemål är inte möjliga att kombinera med ett 
genomförande av samtliga prov. 

Som lösning på förbättrad organisation föreslås bland annat storsalsskrivningar. 
Vi har tagit del av utvärdering av Sven Erikssongymnasiets försök med 
storsalsskrivningar innevarande år. Resultatet visade på marginella positiva 
effekter avseende minskad provvaktsorganisation. I övrigt inga fördelar. 

 Utifrån insamlat underlag gör vi bedömningen: 

1. Arbetsmiljö 

 Nationell utredning visar på negativa effekter på lärares och elevers 
arbetsmiljö och stress och vi delar dessa erfarenheter på 
Bäckängsgymnasiet.  

2. Organisation 

 Administration och genomförande påverkar all verksamhet och innebär 
hög belastning på personal, schema och salar 
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3. Tidsresurser 

 Genomförandet innebär minskat antal undervisningsdagar, samt 
minskad planeringstid för lärare. 

 Provens genomförande i sin helhet medför en ryckighet i verksamheten 
och stör kontinuiteten. 

4. Alternativa lösningar 

 Lösningen med storsalsskrivningar kommer endast att marginellt 
förbättra förutsättningarna för genomförandet av proven. 

Vi har därför beslutat att endast genomföra de obligatoriska nationella proven 
fr.o.m. läsåret 18/19. Samma beslut är taget på Sven Erikssongymnasiet. 

Vi förväntar oss att beslutet kommer att medföra positiva effekter på 
arbetsmiljön för personal och elever i form av minskad stress, samt ett mer 
sammanhållet schema över läsåret. 

Beslutsprocess Sven Eriksonsgymnasiet (ledningsgruppens redogörelse): 

Bakgrund: 

I samband med att Skolverket utvärderat nationella proven för gymnasieskolan 
har man bedömt att det är viktigt att minska stress och arbetsbelastning för 
både lärare och elever i skolan. De nationella proven är en stor del av den 
problematiken. Det finns inte någon forskning som visar att prov av den här 
typen är effektiv i kunskapsutvecklingen för eleverna, se SOU 2016:25. 

Skolverket kommer tillhandahålla bedömningsstöd i de kurser som vi nu inte 
kommer genomföra nationella prov i. Detta kommer ge lärarna det stöd de 
behöver för att arbeta md likvärdig bedömning. 

I skolans samtliga mätningar kring arbetsbelastning och arbetsmiljö pekas de 
nationella proven ut som en av de största negativa faktorerna. Nationella 
proven påverkar inte bara de lärare som undervisar i aktuella kurser, utan hela 
skolans organisation. 

Det är viktigt att också påpeka att de nationella proven inte är utformade på ett 
sådant sätt att de kan utgöra underlag för beslutsfattande kring resursfördelning 
över tid, SOU 2016:25. 

Konsekvenser av skolledningens beslut: 

Undervisningssituationen under våren där samtliga nationella proven ska 
genomföras slår sönder de flesta lärares planering och gör det svårt för eleverna 
att bedriva och visa sina kunskaper i samtliga ämnen som ingår i elevens 
studieplan. Att minska antalet nationella prov innebär en lugnare studiesituation 
med mycket större möjligheter för elever och lärare att individualiserat fokusera 
på måluppfyllelsen i samtliga ämnen. Vi menar att detta kommer vara av stor 
betydelse för ökad måluppfyllelse. 
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Det finns alltid en risk när man prövar andra arbetsformer och ska finna nya 
vägar för bedömning, men detta är en pågående process på skolan och ryms 
inom ramen för skolans systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete. 

Vi anser att vi har tillräckligt kompetenta lärare som med stöd från Skolverket 
och skolledningen kommer att klara den här utmaningen i att hitta nya 
arbetsformer som även kan vara mer effektiva för elevernas kunskapsutveckling 
än de  icke obligatoriska nationella proven. 

Reaktionerna i kollegiet: 

Eftersom beslutet är på försök och ska utvärderas har mottagandet av beslutet 
troligtvis tagits emot bättre än om beslutet varit definitivt. Vi har lärare i de 
ämnen som inte längre kommer skriva nationella prov i vissa av kurserna, som 
har uttryckt oro och stor besvikelse, man har även skriftligt redogjort för det 
man ser som negativa konsekvenser. Vi har också fått ett flertal reaktioner från 
lärare som känner stor lättnad och som ser åtgärden som mycket bra utifrån 
arbetsbelastning och arbetsmiljö.  

Samverkan 

FSG 2018-09-12 

 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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§ 94 Dnr GVUN 2018-00143 1.1.3.1 

Initiativärende - Bildningsstaden Borås med fokus på kunskap 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att återkomma med en risk- och 
konsekvensanalys till nämndens sammanträde den 25 september 2018 med anledning av 
Bäckängsgymnasiets och Sven Eriksonsgymnasiets beslut att inte erbjuda nationella prov. 
Analysen ska ha sin utgångspunkt i på vilket sätt fattat beslut leder till ökat fokus på kunskap. 
Ur analysen ska såväl elev- som medarbetarperspektivet av det fattade beslutet framgå.      

Sammanfattning av ärendet 

Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Amanda 
Wiktorsson (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Rasmus Kivinen (M) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Bildningsstaden Borås med fokus på kunskap” 
(bilaga 1 till protokollet), där man föreslår nämnden uppdra åt förvaltningen att göra en risk- 
och konsekvensanalys med anledning av Bäckängs- och Sven Eriksonsgymnasiets beslut att 
endast genomföra de nationella prov som är obligatoriska. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens initiativärende. Datumet då 
ärendet ska redovisas till nämnden ändras till den 25 september 2018.      

 

 

 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN   2018-06-11 
INITIATIVÄRENDE	  

	  

Bildningsstaden Borås, med fokus på kunskap! 
 

I fredags, den 8 juni 2018, rapporterade ett flertal medier om att Bäckängsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet endast kommer att göra de nationella prov som är obligatoriska. Från och med den 1 
januari 2018 är det upp till respektive rektorer att bestämma om skolan ska fortsätta med de nationella 
prov som inte längre är obligatoriska.    
 
Vi allianspartier beklagar Bäckängs- och Sven Eriksonsgymnasiets beslut då de nationella proven ska ses 
som ett beprövat sätt att examinera kunskap. Oron är nu påtaglig bland lärarkåren att beslutet att inte 
erbjuda nationella prov leder till ökad stress och arbetsbelastning i deras yrkesutövning. Ett slående 
exempel på svårigheterna för lärarna gäller hur man i engelska ska kunna mäta läs- och hörförståelsen i 
ämnet utan stödet från det nationella provet. 
 
De nationella proven finns ytterst till för eleven där resultaten från proven är till för att läraren i sin tur ska 
kunna göra en likvärdig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Vidare fyller de nationella proven en 
viktig funktion för beslutsfattare att utifrån likvärdig statistik fatta välgrundade beslut om vilken skola som 
behöver ha ökade resurser.  
 
Allianspartiernas övertygelse är att Bildningsstaden Borås behöver ha ett ökat fokus på kunskap och 
bildning, inte på att minska elevernas möjligheter till en högkvalitativ utbildning.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta 
 
Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att återkomma med en risk- och konsekvensanalys till 
nämndens sammanträde den 28 augusti 2018 med anledning av Bäckängsgymnasiets och Sven Eriksonsgymnasiets beslut 
att inte erbjuda nationella prov. Analysen ska ha sin utgångspunkt i på vilket sätt fattat beslut leder till ökat fokus på 
kunskap. Ur analysen ska såväl elev- som medarbetarperspektivet av det fattade beslutet framgå. 
 
Andreas Cerny (L) 
 
Amanda Wiktorsson (M) 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Rasmus Kivinen (M) 
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Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet 

- "Mammor i arbete" 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad delredovisning 

av uppdraget ”Mammor i arbete”.         

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads budget 2018 har fullmäktige beslutat att följande ska gälla 

för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet.  

–  Arbetslivsnämnden ska i samverkan med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden starta verksamheten 

”Mammor i arbete” som ska hjälpa utrikesfödda kvinnor som står långt från 

arbete att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Delredovisning: Uppdraget 

”Mammor i arbete” ska genomföras genom att Arbetslivsnämnden samverkar 

med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden.  

Delredovisning i april 2018: Arbetslivsnämnden har startat grupper inom 

uppdraget. Det rör sig om ett 10-tal mammor i nuläget. Efter bedömning av 

personernas språkkunskaper och behov av sfi kommer Arbetslivsförvaltningen 

att kontakta vuxenutbildningen. Ansvariga i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har utsetts. Status för uppdraget: Pågår.    

Delredovisning september 2018: Arbetslivsförvaltningen har under våren haft 

två grupper med sammanlagt 20 deltagare. Av dessa var alla redan igång med 

sin SFI förutom en deltagare och där har kontakts tagit med SFI som förberett 

en plats. Några deltagare har behövt byta till eftermiddagsgrupper och detta har 

kunnat lösas. Nästa grupp, grupp 3, startar 2018-09-11.  

Status för uppdraget: Pågår.    

Beslutsunderlag 

1. Utdrag ur Borås Stads budget 2018 

                                

Samverkan 

FSG 2018-09-12 
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Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet 

- Serviceassistentutbildning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad delredovisning 

av uppdraget Serviceassistentutbildning.        

Ärendet i sin helhet 

I Borås stads budget 2018 fastslår kommunfullmäktige att följande ska gälla för 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet: 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska starta en 

serviceassistentutbildning inom särvux. Förskolenämnden, Vård- och 

äldrenämnden och Grundskolenämnden ska inventera och rapportera 

till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjligheten att anställa 

de serviceassistentutbildade personerna. 

Delredovisningen april 2018: Utbildningen har förberetts och planerats. I 

nuläget kvarstår frågetecken kring utbildningens påverkan för målgruppens 

ekonomi. De elever som idag deltar i daglig verksamhet förlorar ersättningen 

när de börjar studera. Även när det gäller anställning av 

serviceassistentutbildade personer finns kvarstående oklarheter som kommer att 

behöva utredas vidare, då befattningen serviceassistent ännu inte finns i Borås 

Stad. Status för uppdraget: Pågår. 

 

Delredovisning september 2018: Arbetslivsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, 

Sociala omsorgsförvaltningen samt Vuxenutbildningen (Särvux)  ingår i ett 

delprojekt genom SKL som heter ”Flera vägar in-breddad rekrytering” med 

start 2018 som gäller fram till 2020. Syftet är att skapa kompletterande tjänster 

som utgår från verksamheters behov, bygga upp stödstrukturer på 

arbetsplatserna så att de kan tillvarata kompetensen hos personer med 

funktionsnedsättningar samt hitta kännetecken för en inkluderande arbetsplats. 

I projektet ”Flera vägar, breddad rekrytering” kan Vuxenutbildningen vara med 

att skapa skräddarsydda utbildningar beroende på anställningar för personer 

med funktionsnedsättning. I projektet ingår alla de aktörer som måste 

samarbeta och samordna för att inventera kompetenser, stödstrukturer och 

skapa tjänster med tydliga arbetsuppgifter och klar struktur för personer med 
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funktionsnedsättning. Inom projektet kommer frågan om utbildningens 

påverkan för målgruppens ekonomi att ses över.   

Status för uppdraget: Pågår. 

Beslutsunderlag 

1. Utdrag ur Borås stads budget 2018 

Samverkan 

FSG 2018-09-12 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Helene Sandberg 

Förvaltningschef 
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Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet 

- Elfordon 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad delredovisning 

av uppdraget Elfordon.        

Ärendet i sin helhet 

I Borås Stads budget 2018 fastställer kommunfullmäktige att följande ska gälla 

för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet: 

Alla förvaltningar som använder bilar eller upphandlar biltransporter ska i första 

hand välja elfordon. Hela den bredd av elfordon som marknaden erbjuder – 

cykel, moped, minibil, bil etc – ska beaktas och typ och storlek väljas efter 

fastställt transportbehov. 

Delredovisning april 2018: Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans 

med verksamhetscheferna med att följa angivna direktiv i detta uppdrag. 

Status för uppdraget: Pågår.  

Delredovisning september 2018: Förvaltningens miljökoordinator arbetar 

tillsammans med verksamhetscheferna med att följa angivna direktiv i detta 

uppdrag.  

Status för uppdraget: Pågår.  

Beslutsunderlag 

1. Utdrag ur Borås Stads budget 2018 

Samverkan 

2018-09-12 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson  

Förvaltningschef 
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Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet 

- Avgiftsfri gymnasieskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner slutredovisning av 

uppdraget avgiftsfri gymnasieskola. Uppdraget är fullgjort.  

Ärendet i sin helhet 

I Borås Stads budget 2018 fastställer kommunfullmäktige att följande ska gälla 

för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet: 

- Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 

Delredovisning april 2018: Förutom den kommunala styrningen reglerar 

skollagen avgiftsfriheten i gymnasieskolan.  

Skollagen 15 kap. 17 -18 §§. 

17 § Utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan 

kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna ska hålla sig med 

enstaka egna hjälpmedel. Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas 

ut. 

 

18 §  Trots 17 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en 

obetydlig kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande 

aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett 

läsår förekomma kostnader som ersätts av eleven eller dennes vårdnadshavare 

på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen 

får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. 

 

Kostnader för måltider under studieresa  

Enligt Skolinspektionen intar kostnader för måltider under en studieresa en 

speciell ställning eftersom det är en kostnad som elever och föräldrar står för 

när eleven är hemma. Eleverna bör kunna betala för måltider som de annars 

skulle ha ätit hemma även när de är på studieresa. Oftast handlar det om 

frukost och middag, men för gymnasieelever som i vanliga fall betalar för 

skollunchen, kan även lunchen räknas med. Kostnaden kan variera utifrån 
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vilken mat eleverna får på resan, men eleven ska aldrig behöva betala mer än 

självkostnadspris till skolan. När det gäller studieresor på flera dagar kan det bli 

höga belopp för den enskilde eleven. Det måste huvudmannen och skolan 

överväga innan den bestämmer om en resa.  

Status för uppdraget: Pågår. 

 

Slutredovisning september 2018: Gymnasieskolan är avgiftsfri i enlighet med 

styrning i skollag och anvisningar från Skolinspektionen. 

Status för uppdraget: Uppdraget är fullgjort. 

Beslutsunderlag 

1. Skolinspektionens informationsblad 

2. Utdrag ur Borås Stads budget 2018 l  

Samverkan 

FSG 2018-09-12 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Avgifter i skolan 

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband 

med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i 

sina bedömningar.  
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Skolinspektionens bedömningar  
Utbildningen ska vara avgiftsfri. Ibland får dock en grund- eller gymnasieskola 

ta ut enstaka avgifter, men de får bara medföra obetydliga kostnader för ele-

verna. Gymnasieelever kan också få betala enstaka egna hjälpmedel.  

 

Belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan tillsammans strida 

mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola. Därför måste man göra en helhets-

bedömning av samtliga kostnader som belastar en elev under ett läsår. 
 

Det är den som driver skolan, den så kallade huvudmannen, som ansvarar för 

att utbildningen är avgiftsfri.  

 

Kommentarer avseende vissa avgifter 

Läromedel, inklusive miniräknare, i gymnasieskolan 

I gymnasieskolan kan den som ansvarar för utbildningen, huvudmannen, be-

sluta om att eleven ska tillhandahålla vissa enstaka hjälpmedel själv, till exem-

pel miniräknare. Då kan skolan ta ut en avgift för miniräknaren. Men eleven 

måste kunna välja hur hon eller han skaffar läromedlet. Skolan kan inte ta ut en 

generell avgift för läromedel/miniräknare. Att köpa läromedlet via skolan kan 

vara ett alternativ för eleven, men eleven ska också kunna skaffa läromedlet på 

något annat sätt, till exempel låna en miniräknare av ett syskon.  

Kostnader för måltider under studieresa 

Kostnader för måltider under en studieresa intar en speciell ställning eftersom 

det är en kostnad som elever och föräldrar står för när eleven är hemma. Ele-

verna bör kunna betala för måltider som de annars skulle ha ätit hemma även 

när de är på studieresa. Oftast handlar det om frukost och middag, men för 

gymnasieelever som i vanliga fall betalar för skollunchen, kan även lunchen 

räknas med. Kostnaden kan variera utifrån vilken mat eleverna får på resan, 

men eleven ska aldrig behöva betala mer än självkostnadspris till skolan. När 

det gäller studieresor på flera dagar kan det bli höga belopp för den enskilde 

eleven. Det måste huvudmannen och skolan överväga innan den bestämmer 

om en resa.  
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Om skolan inte följer reglerna 

Det är allvarligt när de som ansvarar för skolorna, huvudmännen, inte följer de 

regler som finns om avgifter i skolan. Skolinspektionen kan ingripa mot över-

trädelser av bestämmelserna, till exempel genom att förelägga huvudmannen 

att vidta åtgärder. Det innebär att huvudmannen blir tvungen att vidta de åt-

gärder som Skolinspektionen kräver. Det är huvudmannen som ansvarar för att 

utbildningen är avgiftsfri. 

 

Skolinspektionen följer upp dessa beslut till dess huvudmannen kan visa att 

avgiftsbestämmelserna tillämpas korrekt. Om huvudmannen inte vidtar åtgär-

der som Skolinspektionen godtar kan det bli aktuellt att förena ett föreläggande 

med vite. 
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Regler för avgifter i skolan  
Här redogör vi för de regler som Skolinspektionen utgår från, när myndigheten 

bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen.  

Utgångspunkter 

En utgångspunkt i skollagen är att all offentligt finansierad verksamhet inom 

skolväsendet ska följa samma regler, oavsett om man har en kommunal eller 

enskild huvudman. Denna redogörelse om skollagens bestämmelser om avgif-

ter gäller därför både för kommunala och fristående skolor. En annan utgångs-

punkt är att rätten till en likvärdig utbildning av hög kvalitet aldrig får vara 

beroende av en enskilds ekonomiska förutsättningar.1  

Förskoleklassen och grundskolan 

Enligt skollagen ska utbildningen i grundskolan vara avgiftsfri för eleverna. 2 

De ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för 

en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Lärverktyg 

betecknar den utrustning och materiel som eleven behöver för att kunna nå 

målen i utbildningen.3   

 

Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för 

eleverna.4 Med obetydlig kostnad menas främst kostnader för en färdbiljett 

med allmänna kommunikationsmedel, en mindre entréavgift till ett museum 

eller liknande.5 Om kostnaden återkommer vid flera tillfällen kan den samman-

lagda kostnaden dock bli påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi. Därför 

måste skolan noga överväga när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas. 

 

När det gäller skolresor och liknande aktiviteter6 får det, vid enstaka fall under 

ett läsår, förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. 

Vårdnadshavarnas kostnader får då inte vara högre än skolans självkostnad för 

                                                           

1
 Prop. 2009/10:165 s. 373 

2
 10 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

3
 Prop. 2009/10:165 s. 374 

4
 10 kap. 11 § skollagen (2010:800) 

5
 Prop. 2009/10:165 s. 374 

6
 10 kap. 11 § andra stycket, skollagen (2010:800) 
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att eleven deltar i en viss aktivitet. Kostnader för skolresor och utflykter som 

överstiger en obetydlig kostnad ska täckas antingen via skolans medel eller 

genom att elever helt frivilligt samlar in pengar.7 Motsvarande gäller för fri-

stående skolor. 

 

Om en grupp elever på en skola tillsammans samlar in pengar till en skolresa 

eller liknande som är en del av utbildningen, ska aktiviteten vara öppen för alla 

elever. Detta gäller oavsett om vårdnadshavarna väljer att bidra eller inte. Om 

den kostnadsbelagda aktiviteten är en del av utbildningen ska alla elever få 

delta.  

 

Det är inte godtagbart att skolan erbjuder ett kostnadsfritt alternativ för de ele-

ver vars vårdnadshavare inte vill betala för aktiviteter som är en del av utbild-

ningen. Det får inte finnas någon koppling mellan hur mycket en enskild elev 

bidrar med och elevens möjligheter att få delta i aktiviteten. Bidraget från 

vårdnadshavare måste både vara och framstå som helt frivilliga. Detsamma 

gäller för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.8 

 

Utbildningen i förskoleklassen ska också vara helt avgiftsfri på samma sätt som 

i grundskolan.9 Detta gäller även om utbildningen omfattar mer än 525 timmar 

per läsår eller om ett barn börjar före sex års ålder. Det får också förekomma 

enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Även vissa 

frivilliga avgifter får förekomma på samma sätt som i grundskolan (se ovan).   

Gymnasieskolan 

Utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri för eleverna.10 De ska utan 

kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning. Den som ansvarar för skolan, huvudmannen, får dock besluta att 

eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. På samma sätt som i 

grundskolan får det förekomma enstaka kostnader som kan medföra en obe-

tydlig kostnad för eleverna.  

 

                                                           

7
 Prop. 2009/10:165 s. 375 

8
 11 kap. 13-14 §, 12 kap. 10-11 § resp. 13 kap. 10-11 § skollagen (2010:800) 

9
 9 kap. 8 § och 9 §  skollagen (2010:800) 

10
 15 kap. 17 § skollagen (2010:800) 
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”Obetydlig kostnad” innebär samma sak för gymnasieskolan som för grund-

skolan, det vill säga en kostnad motsvarande en färdbiljett med allmänna 

kommunikationsmedel eller en mindre entréavgift till ett museum.  

 

De regler som gäller för skolresor och utflykter i grundskolan gäller även för 

gymnasieskolan. När det gäller kostnader i samband med enstaka skolresor, 

utflykter eller liknande aktiviteter, är det inget som hindrar att dessa ersätts på 

frivillig väg av eleverna själva. I likhet med vad som gäller för grundskolan kan 

sådana frivilliga bidrag också komma från elevernas vårdnadshavare.11   

Utbildning för vuxna 

Skollagen tillämpas på kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbild-

ning för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för invandrare (sfi) sedan den 

1 juli 2012.12  

 

Utbildningen inom komvux ska vara avgiftsfri för eleverna.13 Den som ansvarar 

för utbildningen, huvudmannen, kan dock bestämma att eleverna själva ska 

skaffa och betala för läroböcker, skrivmateriel, verktyg, skyddskläder och 

andra därmed jämförliga hjälpmedel som varje elev har för eget bruk och be-

håller som sin egendom. Huvudmannen kan också erbjuda eleverna att köpa 

dessa saker mot en avgift som motsvarar anskaffningskostnaden. I övrigt ska 

hjälpmedel som används i utbildningen tillhandhållas utan kostnad för elever-

na.  

 

Motsvarande bestämmelser gäller för särvux.14 

 

För elever i sfi gäller att utbildningen ska vara avgiftsfri för eleverna och att de 

utan kostnad ska ha tillgång till böcker och andra hjälpmedel som behövs för 

en tidsenlig utbildning15. Även för elever i sfi får huvudmannen besluta att ele-

verna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. I likhet med vad som gäller 

                                                           

11
 15 kap. 18 § skollagen (2010:800) 

12
 22 § lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) 

13
 20 kap. 7 § skollagen (2010:800) 

14
 21 kap. 6 § skollagen (2010:800) 

15
 22 kap. 5 §  skollagen (2010:800) 
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för övriga utbildningsformer får det förekomma enstaka inslag som kan med-

föra en obetydlig kostnad för eleverna.  

Särskilda frågor  

Avgifter för särskilt anordnad prövning för betyg 

Inom grundskolan, gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbild-

ning är det möjligt att under vissa förutsättningar ta ut en avgift för en särskild 

prövning för betyg.16 Det gäller för såväl offentliga som enskilda huvudmän. 

Ansökningsavgifter 

Skolan får inte ta ut någon avgift i samband med ansökan om plats till grund-

skolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gym-

nasiesärskolan.17 Förbudet gäller också alla kostnader som är förenade med en 

ansökan till utbildningen, som till exempel köavgifter. Motsvarande bestäm-

melser gäller för komvux och särvux.18 

 

 

                                                           

16
 3 kap. 21 § skollagen (2010:800) och 1 § förordningen (1991:1124) om avgifter för 

prövning inom skolväsendet 
17

 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 §, 12 kap. 10 §, 13 kap. 10 §, 15 kap. 17 § och 18 kap. 12 § skol-

lagen (2010:800) 
18

 20 kap. 7 § och 21 kap. 6 § skollagen (2010:800) 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2018-08-21—2018-09-11 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-08-21—2018-09-11.               

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Sammanträde: 2018-09-25 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-09-11 10530 
Handling 
finns hos 
nämnd.sekr. 
 

IN Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

Beslut från Skolväsendets 
Överklagandenämnd om överklagat 
beslut med anledning av ansökan till 
utbildning i gymnasieskolan 

2018-00202 

2018-09-12 
 

   FSG-protokoll 2018-09-12  

2018-09-11 10529 
 

IN Björkängsgymnasiet 11. Statistik - Studieavgång/avbrott från 
nationella program i Borås Stads 
gymnasieskolor per 180630 

2017-00181 

2018-09-07 10520 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 
digitalisering av nationella prov för 2018 

2018-00201 

2018-09-07 10519 
 

IN Arbetsmiljöverket Skrivelse från Arbetsmiljöverket - 
Föranmälan av inspektion 

2018-00200 

2018-09-03 10506 
 

IN Kommunfullmäktige Personalekonomisk redovisning för 
2017 

2018-00197 

2018-08-31 10504 
 

IN Skolinspektionen 6. Beslut från Skolinspektionen efter 
genomförd kvalitetsgranskning av 
flexibilitet och individanpassning inom 
kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå 

2018-00103 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-08-31 10502 
 

IN Kammarrätten Beslut från Kammarrätten i Stockholm i 
mål nr 2343-18. Saken: Godkännande 
som huvudman för gymnasieskola nu 
fråga om prövningstillstånd. 

2018-00195 

2018-08-29 10457 
 

IN Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 

Regional strategi för alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel. ANDTS 2018-
2021 från Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 

2018-00188 

2018-08-27 10449 
 

IN Skolverket Statsbidrag för lärcentrum 2018 2018-00185 

2018-08-27 10442 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktige - Handlingsplan 
och protokollsutdrag för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 

2018-00072 

2018-08-27 10441 
 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-16 
§ 140 Uppföljning av Handlingsplan 
2017 för ett tillgängligt samhälle 

2018-00184 

2018-08-27 10440 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Kommunfullmäktiges beslut 
2018-08-16 § 132 Avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

2018-00172 

2018-08-21 10421 
Handling 
finns hos 
nämnd.sekr. 
 

IN Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut från Skolväsendets 
Överklagandenämnd om överklagat 
beslut med anledning av ansökan till 
utbildning i gymnasieskolan 

2018-00183 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-08-21 10418 
Handling 
finns hos 
nämnd.sekr. 
 

IN Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut från Skolväsendets 
Överklagandenämnd om överklagat 
beslut med anledning av ansökan till 
utbildning i gymnasieskolan 

2018-00182 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 25 september 2018.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 48-66.               

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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