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Budgetuppföljning per oktober 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 

oktober 2019.        

Sammanfattning 

Förvaltningen kommer att redovisa ett negativt resultat på 4 mnkr. I det ingår 

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

ackumulerat resultat på 10 mnkr.               

Ärendet i sin helhet 

Ekonomisk redovisning 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall jan-
aktuell månad 

Avvikelse Prognosav
vikelse 

Central administration 15 605 18 643 15 409 13 230 2 179 2 741 

Politisk verksamhet 706 1 209 989 865 124  

Gymnasieskola 340 403 382 338 317 338 347 287 -29 949 -28 000 

Vuxenutbildning 64 115 79 088 65 907 63 398 2 509 3 000 

Gymnasiesärskola 26 881 36 654 29 019 27 724 1 295 1 500 

Naturskola 44 474 395 34 361 0 

Insatser enligt LSS 2 349 1 755 1 293 923 370 0 

Buffert 0 6 759 5 633 0 5 633 6 759 

Verksamhetens nettokostnader 450 103 526 920 435 983 453 461 -17 478 -14 000 

Kommunbidrag 416 017 526 920 435 983 435 983   

Resultat jfr med kommunbidrag -34 086 0 0 -17 478  -14 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat      10 000 

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -34 086   -17 478  -4 000 
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Verksamhetsmått 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Totalt antal elever i Borås skolor. 4 448 4 493 4 326 4 287 

- Varav Antal Asylsökande 177  87 80 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 539 613 594 623 

Antal elever från andra kommuner. 1 073 1 134 1 048 1 021 

Antal asylsökande är inget budgetmått. 

 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Totalt antal elever i Borås skolor 83 113 95 94 

Antal elever från andra kommuner 31 38 29 29 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare 5 9 6 6 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Förvaltningen kommer att redovisa ett negativt resultat på 4 mnkr. I det ingår 

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

ackumulerat resultat på 10 mnkr. 

Utfallet på kostnaden för köpta platser andra kommuner på gymnasiet är drygt 

1 mnkr högre än prognosen per september, samtidigt som det tillkommit 

tilläggsbelopp under senhösten på 0,7 mnkr. Utfallet på intäkten för sålda 

platser andra kommuner på gymnasiet är 2 mnkr lägre än prognosen per 

september.  

Utfallet av skolskjutskostnaderna är högre än budgeterat, prognosen pekar på 

en avvikelse på minus 4 mnkr för helåret. 

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

en avvikelse på minus 8 mnkr för helåret. 

Vuxenutbildningen har under året gjort anpassningar för att möta minskningen 

av den statliga ersättningen för sfi. Villkoren för statsbidragen för yrkesvux 

inom Vuxenutbildningen har förändrats med krav på medfinansiering vilket 

kräver en effektiv egen organisation. Prognosen för Vuxenutbildningen är 

verksamheten lämnar ett överskott på 3 mnkr 

Risker i prognosen 

 Osäkerhet beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar 

köpta - sålda platser för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

 Stor osäkerhet gällande flyktingersättningen för att finansiera 

språkintroduktionen för gymnasiet, då dessa ansökningar görs 

terminsvis i efterhand och har Migrationsverket lång handläggningstid 
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på vissa ärenden. Myndigheten håller inne 1 mnkr av dessa medel för 

ytterligare utredning. 

 Statsbidraget för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare kommer 

bli 1 mnkr lägre än budgeterat på grund av att Skolverket gör en 

omfördelning av medlen i november. 

                                

Samverkan 

FSG 2019-12-04 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
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Budget 2020:2 Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 
Budget 2020:2 och översänder densamma till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till sammanträdet 28 januari 2020 ta 
fram en åtgärdsplan för budget i balans.        

Ärendet i sin helhet 

Den ingående budgetramen från 2019 är 526,9 mnkr. 

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

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

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

Nämnden tillförs en kompensation för kostnader i samband med skolbusskort 
på 600 tkr. 

Budgetram för 2020 blir med ovan beskrivna förändringar 544,4 mnkr. 

Alla skolor i nämndens ansvarsområde kommer behöva genomföra åtgärder för 
en budget i balans. 

Budgetdisponeringar 2020 

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

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



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

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

Kommunfullmäktige har genom beslut överfört ansvaret för Kyllaredsskolan 
från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Lokalförsörjningsnämnden. 
Detta innebär ett resurstillskott till nämnden som tillförs gymnasieskolan för att 
hantera Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav, det förändrade PO-pålägget 
och minskade ersättningar från staten. 

Investeringsbudget 

Nämnden tillförs en investeringsbudget på 2 mnkr för inventarier till 
Viskastrandsgymnasiet. Det finns även en investeringsbudget hos 
Servicenämnden för investering i tunga undervisningsmaskiner och en 
investeringsbudget hos Lokalförsörjningsnämnden för lokalanpassningar.               

 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2020:2, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
2. Åtgärdsplan för anpassning till budget 2020:2 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  
                               

Samverkan 

FSG 2019-12-04 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
2. Stadsrevisionens diarium 
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Ordförande 
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1 Inledning 

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

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

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

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

Framtidens lärande 

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

 Utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning/ karriärvägledning. 

 Ta fram en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. 

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

Främja integration 

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

 Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola. 

Kompetensförsörjning 

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

Ökad måluppfyllelse 

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

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

 Säkerställa att förvaltningen genomför åtgärderna inom de gemensamma utvecklingsområdena. 

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

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

2  Omvärldsanalys 

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

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

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

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

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

Gemensamma utvecklingsområden 
 

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

Framtidens lärande - Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen 
och kunskapskraven. Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling 
och lärande, ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. I dagens samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som 
krävs i ett kommande yrkesliv. 
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För att lyckas med skolans uppdrag behöver vi förstå hur morgondagens arbets- och 
utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som leder till framgång och behöver belysas, 
vad säger ledande forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss? 

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

 Skolan i samhället 

 Framtidens arbetsmarknad 

 Organisationskultur 

 Digitalisering 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Träffsäkerheten i analysarbetet 
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 Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 

 Främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

 Digitala lärmiljöer 

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

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

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

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

Digitalisering 

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

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

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

Pågående utredningar som kommer att påverka nämndens verksamhet 

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

Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och 
gymnasieskola - Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning 
inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
(särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet 
med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, 
effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av 
hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom 
gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 2020. 
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2.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

Som lyfts fram tidigare kommer den statsbidrasgfinansierade verksamheten behöva anpassas på grund 
av minskade bidrag och ersättningar från staten. Detta påverkar organisationen för 
introduktionsprogrammet inom gymnasieskolan som behöver anpassar och organisationen för sfi på 
Vuxenutbildningen med minskad externfinansiering. Inom Vuxenutbildningen finns många av de 
nyanlända eleverna kvar, dels inom sfi, men många har gått vidare i de övriga skolformerna inom 
Vuxenutbildningen. Denna verksamhet står inför utmaningar att hantera elevunderlaget inom tilldelad 
budget. 

Skolverkets villkor för medfinansiering av statsbidraget för Yrkesvux inom Vuxenutbildningen innebär 
att verksamhetens möjligheter att söka detta statsbidrag begränsas på grund av minskad budget. Den 
del av Vuxenutbildningen som inte är så kallad rättighetslagstiftad och som finansieras av 
kommunbidraget (det vill säga Vårdvux) kommer minska på grund av anpassningar till budget. Detta 
kommer påverka kompetensförsörjningen till vård-och omsorgssektorn. 

Introduktionsprogrammet har från och med läsårsstart 2019 genomgått en stor omorganisation. Elever 
och personal från Björkängsgymnasiet har integrerats på Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven 
Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. 

Kommunfullmäktige har genom beslut hösten 2019 överfört ansvaret för Kyllaredsskolan från 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Lokalförsörjningsnämnden. Detta innebär ett 
resurstillskott till nämnden som används för att hantera effekterna av minskat statsbidrag samt 
Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav och förändringen av PO-pålägget inom gymnasieskolan. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel elever som känner sig 
trygga i gymnasieskolan, %. 

95,2 100 95 100 100 

Andel elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen. 

93 93 93 95 95 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Så nås målet för indikatorn 

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

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Så nås målet för indikatorn 

Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och anställningsbarhet. Utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen och fortsatta studier. Båda 
examina kallas gymnasieexamen.   
 
För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett nationellt program utfärdas ett 
studiebevis i stället för ett examensbevis.  
 
Utfallet efter läsåret 2017/18 var 93 %. Målsättningen är att ytterligare höja andelen elever som avslutar 
sin gymnasieutbildning med en examen. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med 
utgångspunkt i utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. På förvaltningsnivå är arbetet 
inriktat på att identifiera, beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till 
utvecklingsområdena (Det goda lärandet/Systematisk kvalitetsarbete/Värdegrund) och som är av vikt 
för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt 
följa upp och analysera sina resultat för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder och bedöma egna 
utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och förbättring av utbildningarna, både de skolförlagda delarna 
och de arbetsplatsförlagda, såsom APL och lärling.  
På övergripande förvaltningsnivå görs betygsanalyser i syfte att säkra rättssäker bedömning.  
På förvaltningsnivå visar uppföljningar av andel elever med examen att de insatser som skolorna 
genomfört har gett resultatförbättringar. Exempelvis ökade andelen elever med en gymnasieexamen på 
Sven Eriksonsgymnasiet med 11 % från 83 % 2017 till 94 % 2018.  
 
 
Not till tabell nedan: 
Saknas statistik för elever på introduktionsprogrammen för utfall 2019. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

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

76,5 77 71,5 78 80 

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

82 87  90 95 
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Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

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

100 100 100 100 100 

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

63 65 63 70 75 

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

Så nås målet för indikatorn 

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

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

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 

Så nås målet för indikatorn 

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

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

samtliga ämnen. 

Så nås målet för indikatorn 

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

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

Så nås målet för indikatorn 

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

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

42,9 20  25 30 

Borås Stad saknar tillförlitliga verktyg för att få fram utfall. Uppgiften 2018 är en osäker uppgift. 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

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

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

48,3 50 41,6 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

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

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

4,7 4 4,7 4,5 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

16 20 13 20 20 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

 40  43 50 

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

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
Förvaltningen har under många år haft en sjukfrånvaro runt 4%. Under perioden 2015-2016  noterades 
en marginell ökning, 2017 stabiliserades nivån för att sedan öka igen under 2018 och 2019. 
Målsättningen över tid är att sjukfrånvaron håller en nivå som brukar beskrivas som normal 
sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%.  

Under 2020 kommer förvaltningen fortsatt inrikta sig på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och 
följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär. Nämndens mål är att fortsatt 
hålla sjukfrånvaron låg, inom intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Nämnden arbetar aktivt 
med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på 
förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, 
uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare 
som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behöver genomföras 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. 

Nämnden stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås 
Stads riktlinjer. Under 2019 har Borås Stad startat upp en stödfunktion "Organisationshälsa" som har 
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till syfte att arbeta för ökad hälsa i organisationen och tidigt fånga upp ohälsa i verksamheten och stödja 
med förslag på åtgärder och förebyggande insatser. Förvaltningen har påbörjat ett samarbete för att 
minska ohälsa inom organisation för kost-lokalvård och vaktmästeri. 

Under 2018-2019 har omorganisationer genomförts i delar av förvaltningen. På en del av de berörda 
enheterna har sjuktalen ökat inför förändringen. Förvaltningen arbetar för att skapa förutsättningar för 
ökad hälsa i dessa verksamheter. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt. 
Vissa delar av verksamheten arbetar med anpassningar genom att genomföra organisationsförändringar, 
under omställningsperioden kan behovet av timavlönad personal öka. För att klara snabba 
omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom 
timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka 
tillfällig frånvaro av medarbetare eller för att täcka sjukfrånvaro. Nämndens långsiktiga mål är ett 
restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall minska. 
 
Utifrån beslut om "en väg in i Borås Stad" för timavlönad personal är förvaltningen från 2017 ansluten 
till Bemanningsenhet för timavlönad personal inom kost, lokalvård och vaktmästeri och sedan hösten 
2018 för pedagogisk personal. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

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

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Intäkter 268 677 272 773 266 814 247 097 -19 717 

Kostnader -788 838 -802 934 -805 176 -786 057 19 119 

Buffert -6 759 -6 759 -5 438 -5 440 -2 

Nettokostnader -526 920 -536 920 -543 800 -544 400 -600 

Kommunbidrag 526 920 526 920 543 800 544 400 600 

Resultat 0 -10 000 0 0 0 

Ackumulerat resultat 19 434 9 434 9 434 9 434 0 

Nettoinvesteringar      
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Enligt beslut i KF får nämnden nyttja 10 mnkr av ackumulerat resultat under 2019. 

4.2 Nämndens uppgift 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Verksamhetsbeskrivning 

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 

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

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 

Administrativa och övriga gemensamma funktioner 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

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

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

Gymnasieskolan 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

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

 Almåsgymnasiet 

 Bäckängsgymnasiet 

 Sven Eriksongymnasiet 

 Viskastrandsgymnasiet. 

Gymnasiesärskolan 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

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

 Bergslenagymnasiet 

 Hulta Ängar (endat individuella programmet) 

 Almåsgymnasiet 

 Viskastrandsgymnasiet 

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

Vuxenutbildning 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

Vuxenutbildningen ska 

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

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

 även vara en tillväxtfaktor för arbetsmarknaden i kommunen. 

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

Annan verksamhet - Naturskolan 

Syfte 

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

Omvärldsfaktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna 

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

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

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

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

Budgetram för 2020 

Den ingående budgetramen från 2019 är 526,9 mnkr. 

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

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

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

Budgetram för 2020:1 blir med ovan beskrivna förändringar 543,8 mnkr. 

KF beslutade 2019-11-21 att fastställa budgetramen för nämnden till 544,4 mnkr. Ökningen på 600 tkr 
beror på kompensation för kostnader i samband med busskort. 

Budgetdisponeringar 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämnden beslutade i juni att inte starta någon utbildning på Kyllaredsskolan, utan eleverna på de 
individuella programmen har fördelats på de andra gymnasieskolorna i samband med skolstart augusti 
2019. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Inom området Jämställdhet har förvaltningen identifierat tre utvecklingsområden: 

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

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

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

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

4.4 Verksamhet 2020 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Central 
administration 

     

Intäkt 485 765 485 485 0 

Kostnad -19 128 -16 667 -17 485 -17 485 0 

Nettokostnad -18 643 -15 902 -17 000 -17 000 0 
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Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 209 -1 209 -1 200 -1 200 0 

Nettokostnad -1 209 -1 209 -1 200 -1 200 0 

Gymnasieskola      

Intäkt 162 063 164 800 160 724 150 720 -10 004 

Kostnad -544 401 -571 138 -567 586 -555 776 11 810 

Nettokostnad -382 338 -406 338 -406 862 -405 056 1 806 

Vuxenutbildning      

Intäkt 94 329 92 291 92 385 82 570 -9 815 

Kostnad -173 417 -168 379 -168 985 -160 570 8 415 

Nettokostnad -79 088 -76 088 -76 600 -78 000 -1 400 

Gymnasiesärskola      

Intäkt 9 986 11 556 10 490 11 522 1 032 

Kostnad -46 640 -46 710 -44 890 -46 922 -2 032 

Nettokostnad -36 654 -35 154 -34 400 -35 400 -1 000 

Naturskola      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -474 -474 -500 -500 0 

Nettokostnad -474 -474 -500 -500 0 

Insatser enligt LSS      

Intäkt 1 814 3 361 2 730 1 800 -930 

Kostnad -3 569 -5 116 -4 530 -3 600 930 

Nettokostnad -1 755 -1 755 -1 800 -1 800 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -6 759 0 -5 438 -5 444 -6 

Nettokostnad -6 759 0 -5 438 -5 444 -6 

Totalt      

Intäkt 268 677 272 773 266 814 247 097 -19 717 

Kostnad -795 597 -809 693 -810 614 -791 497 19 117 

Nettokostnad -526 920 -536 920 -543 800 -544 400 -600 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

Budgetram för 2020:2 är 544,4 mnkr. Kommunstyrelsen har i budgetberedningen inte beviljat någon av 
nämndens äskanden enligt framställan om behov utöver ram i budget 2020:1 på totalt 19 mnkr, utom 
en kompensation på 600 tkr för skolbusskort. Kommunfullmäktige har genom beslut överfört ansvaret 
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för Kyllaredsskolan från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Lokalförsörjningsnämnden. 
Detta innebär ett resurstillskott till nämnden som tillförs gymnasieskolan för att hantera 
Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav, det förändrade PO-pålägget och minskade ersättningar från 
staten. 

Följande förändringar är gjorda i resursfördelningen mellan budget 2020:1 och 2020:2: 

 Vuxenutbildningens ram ökad med 1,4 mnkr 

 Gymnasiesärskolans ram ökad med 1 mnkr 

 Gymnasieskolan ram minskad med 1,8 mnkr 

De statsbidrag som kan budgeteras har sänkts mellan budget 2020:1 och 2020:2 på grund av det går att 
förutse en sänkning av statsbidragen för introduktionsprogram och behörighetsgivande utbildning för 
yrkeslärare. Ersättningen för asylsökande elever beräknas också minska betydligt. 

Kompensationen för skolbusskort hör samman med ökade kostnader i samband med beslutet om 
busskort till boråselever som har närmare än sex kilometer mellan hemmet och skolan. I samband med 
detta förtydligas i budget 2020:2 att skolbusskorten gäller endast elever som omfattas av studiehjälp och 
att de tilldelas elever genom ett aktivt val. 

Under 2020 ska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha ett likvärdigt utbud i skolmåltiderna. 

En jämförelse av verksamhetsmåtten visar en minskning av kostnaden per elev på grund av de 
anpassningar som krävs för en budget i balans. Det totala antalet elever från kommunen är högre både 
inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, men den sammantagna resurstilldelningen kompenserar 
inte denna ökning. 

4.4.2 Central administration, politisk verksamhet och buffert 

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 

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

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

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

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

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

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

 Fortsätta samarbetet med Boråsregionen för samverkan kring gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 

 Fortsatt utveckla informations- och kommunikationsteknologin i den pedagogiska 
verksamheten. 
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 Fortsätta arbetet med konsultation och rådgivning i psykologiska frågor i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. 

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

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

4.4.3 Gymnasieskola 

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan: 

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

 Alla elever ska lämna gymnasieskolan med högskoleförberedande-  respektive yrkesexamen. 

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

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

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

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

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

4.4.4 Vuxenutbildning 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för Vuxenutbildningen: 

 Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 

Nämndens planerade omfattning av verksamheten: 

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

 Vuxenutbildningen ska vara flexibel med en beställarorganisation, en regional organisation och 
en egen organisation samt försörja kommunen med kompetensutveckling. 

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

4.4.5 Gymnasiesärskola och insatser enligt LSS 

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

Gymnasiesärskolans ska arbeta enligt den lokala utvecklingsplanen för åren 2016 - 2021, i linje med 
styrdokumentet Bildningsstaden Borås. Utgångspunkten för detta arbete är de övergripande 
verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för gymnasiesärskolan, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan: 

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

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

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

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

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

4.4.6 Naturskola 

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

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

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

5.1 Gymnasieskola 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
gymnasieskola 

3 886 3 972 4 148 

Totalt antal elever i Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 407 4 493 4 592 

Antal individer i Borås Stads 
kommunala aktivitetsansvar 

   

Antal elever från andra kommuner. 1 061 1 134 1 060 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

540 613 616 

Kostnad för kommunal 
gymnasieskola, kr per elev 

99 460 99 294 97 585 

Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar redovisas endast i utfall. 
Elever/lärare, uppgift saknas 

5.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal asylsökande i gymnasieskolor i 
Borås 

178   

Antal elever från Borås i andra 
kommuner 

76 85 75 

Antal elever från Borås hos landsting 16 25 13 

Antal elever från Borås i fristående 
gymnasieskolor utanför Borås 

50 64 51 

Antal elever från Borås i fristående 
gymnasieskolor i Borås 

398 439 478 
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Antal asylsökande redovisas endast utfall. 

5.2 Gymnasiesärskola 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i 
gymnasiesärskola 

71 84 75 

Totalt antal elever i Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

87 113 108 

Antal elever från andra kommuner 34 38 37 

Kostnad för kommunal 
gymnasiesärskola, kr per elev 

408 232 386 863 327 777 

5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal elever från Borås i andra 
kommuner 

5,5 9 4 

5.3 Vuxenutbildning 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Komvux på grundläggande nivå, 
genomsnittligt elevantal 

325 330 350 

Komvux på gymnasial nivå, 
genomsnittligt elevantal 

1 650 780 580 

YH (Yrkeshögskolan), genomsnittligt 
elevantal 

160 180 200 

Komvux i svenska för invandrare, 
genomsnittligt elevantal. 

1 020 1 150 970 

Särvux, genomsnittligt elevantal 95 90 95 

5.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Komvux på grundläggande nivå, 
kostnad per elev, kr 

66 635 65 534 58 263 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Komvux på gymnasial nivå, kostnad 
per elev, kr 

40 324 54 582 38 172 

YH (Yrkeshögskolan), kostnad per 
elev, kr 

71 366 69 668 62 254 

Komvux i svenska för invandrare, antal 
flyktingar 

396 240 230 

Komvux i svenska för invandrare, antal 
övriga invandrare 

650 350 350 

Komvux i svenska för invandrare, antal 
elever på folkhögskola 

120 130 130 

Komvux i svenska för invandrare, 
kostnad per elev, kr. 

41 912 43 964 44 513 

Särvux, kostnad per elev, kr 54 232 64 170 55 062 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Inventarier Viskastrand 2 000   

Summa 2 000   

Viskastrandsgymnasiet, skolmöbler och undervisningsinventarier. 

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

  



Åtgärdsplan för anpassning till budget 2020:2

Verksamhet Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Anpassningskrav 17 982 000 kr    

Åtgärder Ekonomisk 

effekt

Risk och konsekvenser

Personal,        antal ÅA: 19,7 10 300 000

Tjänster 758 000

Material 850 000
Delsumma 11 908 000

Personal,        antal ÅA: 1,0 750 000

Tjänster 0

Material 20 000
Delsumma 770 000

Personal,        antal ÅA: 6,6 3 119 000

Tjänster 125 000

Material 390 000
Delsumma 3 634 000

Personal,        antal ÅA: 4,3 1 620 000

Tjänster 0

Material 50 000
Delsumma 1 670 000

Summering: 31,6 17 982 000

Totalt, summering

Personal,        antal ÅA: 31,6 15 789 000

Tjänster 883 000

Material 1 310 000
Delsumma 17 982 000

Diff mot anpasningskrav 0 Ska vara noll…

MBL § 11 vid FSG-sammanträde 191204

Marginell påverkan. Anpassningar utifrån minskat behov av 

skolmåltidsproduktion (färre beställningar) samt anpassningar av 

lokaler (förändrade städområden). 

Undervisning

EHT

Administration

Serviceorg

Kännbar påverkan för personal med ökad arbetsbelastning och 

för elever med måluppfyllelsen. Anpassning av tjänster inom 

gymnasiesärskolan pga. färre elever. Neddragning med 

lärartjänster på gymansieskolans nationella program vilket delvis 

hör samman med färre sökanden till vissa program, minskade 

elevunderlag för IM samt då personalvolymen är för hög i 

förhållande till budget. Besparingar i materialinköp, 

kopieringskostnader. 

Viss påverkan för personal och elever. Det är överkapacitet i 

förvaltningen på vissa tjänstekategorier då det sedan sommaren 

2019 är en skola mindre. 

Marginell påverkan för personal och mindre påverkan för elever. 

Överkapacitet i förvaltningen på vissa tjänstekategorier då det 

sedan sommaren 2019 är en skola mindre. Kostnader för 

kompetensutveckling och materialinköp för skoladministration 

ses över. Minskning av möjlighet till separat skapade 

verksamheter för studiestöd.
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Kommunala vuxenutbildningens interkommunala 

ersättningar år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för 

Vuxenutbildningens interkommunala ersättningar att gälla för år 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Följande interkommunala ersättningar för Vuxenutbildningen år 2020. 

Sfi    57 kr / timme 

Särskild utbildning för vuxna  586 kr / timme 

Grundläggande vuxenutbildning  73 kr / poäng 

Gymnasial teoretisk inriktning  48 kr / poäng 

Gymnasial yrkesinriktad i egenregi  81 kr / poäng 

Yrkesinriktat i kombination med sfi/gruv i egenregi 80 kr / poäng 

Upphandlad yrkesinriktad utbildning gäller upphandlat  

pris med administrativt påslag om:  12 kr / poäng 

För elev i behov av särskilt stöd kan ytterligare kostnader tillkomma, enligt 

individuell överenskommelse. 

Kostnader för läromedel, skolmåltider och reseersättning kan tillkomma för 

elever som är berättiga till detta. 

Hemkommunen åtar sig att betala hela utbildningskostnaden, även om eleven 

folkbokför sig i Borås under studietiden. Debitering sker inte då eleven avbryter 

inom en vecka från utbildningens start.  

                                

Samverkan 

FSG 2019-10-04 

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever inom Vuxenutbildningen Borås Stad 
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Lokalbehovsplan 2021-2023, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad lokalbehovsplan 

för åren 2021-2023, och översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden.       

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden har skickat en förfrågan till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden om kommande lokalbehov för åren 2021-2023. Såväl 

förutsättningar/behov som utvecklingsområden ska preciseras. Ett förslag till 

lokalbehovsplan för 2021-2023 har upprättats.               

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan 2021-2023, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden                                

Samverkan 

FSG 2019-12-04 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-2023. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Demografi 

Anvisning 
 

Här ska befolkningsprognosen från Strategisk samhällsplanering redovisas 

Befolkningsunderlaget till gymnasieskolan 

 

Diagrammet utgår från nuläget med alla elever i Borås Stads gymnasieskolor våren 2019. Den markanta 
ökningen i blå linje i diagrammet, mellan nuvarande elevkull och kommande elevkull (skillnad mellan 
nuläget – befolkningsprognosen) förklaras av de individer i befolkningsunderlaget som inte går i 
gymnasieskolan, det vill säga de som antas finnas i registret för det kommunala aktivitetsansvaret. 

Den prognosticerade befolkningsökningen för 16-åringar är hämtad dels från Borås Stads 
stadsledningskansli (blå streckad linje) och dels från samverkanskommunernas befolkningsprognoser 
för åldersgruppen (regional samverkan, orange streckad linje). Samverkanskommunernas 
prognosticerade elevantal i Borås stads gymnasieskolor är beräknat på historiskt faktum att ca 25 % av 
deras ungdomar väljer gymnasieskolor i Borås. 

Utifrån befolkningsprognosen kommer elevantalet att öka något mellan åren 2019-2021. Prognosen 
visar också att elevantalet mellan åren 2021-2025 kommer öka i högre takt per år. 
Befolkningsprognosen innehåller in- och utflyttningar, födda och döda. Prognosen räknar inte in 
flyktingar/asylsökande förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i kommunen. Anledningen till 
detta är att gruppen flyktingar/asylsökande är osäkra kommuninvånare eftersom alla inte får 
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uppehållstillstånd eller stannar kvar i kommunen efter att de eventuellt fått uppehållstillstånd. 

Sammantaget visar prognosen för elevunderlaget att det kommer finnas ett behov av drygt 1200 
ytterligare elevplatser i Borås Stads gymnasieskolor till år 2025. 

3 Övergripande nulägesanalys 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i budget 2020 beslutat att, utifrån det gemensamma 
utvecklingsområdet Främja integration, ska förvaltningen: 

1. I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur. 
2. Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola. 

Förvaltningsledningens uppdrag till arbetsgruppen 

Ta fram förslag till en programstruktur som innefattar befintliga skolors kapacitet och en ny 
gymnasieskola. Förslaget skall bygga på integrerings/inkluderingsperspektivet och ett långsiktigt 
perspektiv utifrån befolkningsunderlaget med målsättningen att tillgodose elevernas förstahandsval. 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Odefinierat område 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

(45381) Brygghuset, 
Uranus 3, Bryggaregatan 
14, Borås 

Vuxenutbildning 50 50 50 50   

(45425) Hulta Ängar, 
Fonden 48, 
Sörmarksgatan 207, 
Borås 

Gymnasiesärskola 30 30 30 30   

(45542) 
Viskastrandsgymnasiet, 
Viskastrand 2, 
Viskastrandsgatan 10, 
Borås 

Yrkesprogram och 
högskoleförberedande 
program 
Gymnasiesärskola 

818 858 900 944   

(45548) Lundbyhallen, 
Ålgården 6, 
Armbågavägen 6, Borås 

Se 
Viskastrandsgymnasiet 

      

(45606) Sollundavägen 4, 
Lundahagen 18, 
Sollundavägen 4, Borås 

Elevhem 
Gymnasiesärskola 

6 6 6 6   

(45950) Almåsgymnasiet, 
Maskinisten 2-3, 
Alingsåsvägen 34-36, 
Borås 

Yrkesprogram och 
högskoleförberedande 
program 
Gymnasiesärskola, 
fritidsverksamhet -
 korttidstillsyn 

1 000 1 000 1 000 1 000   
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

(45960) 
Bäckängsgymnasiet, 
Kattugglan 1, 
Schélegatan 7, Borås 

Högskoleförberedande 
program 

1 190 1 190 1 190 1 190   

(45970) Sven 
Eriksonsgymnasiet, 
Tekniska 
Elementarskolan 2, Sven 
Eriksonsplatsen 3, Borås 

Högskoleförberedande 
program 

1 250 1 280 1 280 1 280   

(45573) Ramshulan, Rya 
Åsar, Rya Åsar, Borås 

Naturbruk       

(46060) Bergslena 
gymnasiet, Guldbaggen 1, 
Bergslenagatan 4, Borås 

Gymnasiesärskola 60 60 60 60   

(46192) Olovsholmsgatan 
32, Hästen 3, 
Olovsholmsgatan 32, 
Borås 

Kontorsplatser.       

(46300) 
Björkängsgymnasiet, 
Samariten 4, Klinikvägen 
48, Borås 

Individuella och 
gymnasieförberedande 
pgm 

0      

(46304) Vindraget 
fordonspgm, Vindraget 2, 
Företagsgatan 15, 17, 
Viared, Borås 

Yrkesprogram, 
Viskastrandsgymnasiet 

100 126 154 154   

(46326) Vulcanus 16, 
Vulcanus 16, 
Bryggaregatan 13-17, 
Borås 

Vuxenutbildning 1 500 1 500 1 500 1 500   

(46336) 
Pav.Bäckängsgymnasiet, 
Kattugglan 1, 
Schélegatan 7, Borås 

Högskoleförberedande 
program 

84 84 84 84   

(46339) Stämpelgatan 13, 
Vinden 6, Stämpelgatan 
13, Borås 

Yrkesprogram -
 Viskastrandsgymnasie
t 

100 100 110 110   

(46340) Bussgatan 4, 
Markarrende, Bussgatan 
4, Borås 

Se 
Viskastrandsgymnasiet 

      

(46342) 
Bergslenagymnasiet-
aktivitetslokal, 
Guldbaggen 1, 
Bergslenagatan 4, Borås 

Gymnasiesärskola, 
fritidsverksamhet -
 korttidstillsyn 

15 15 15 15   

(46700) Fabriksgatan 10, 
Vesta 12, Fabriksgatan 
11, Borås 

Vuxenutbildning 1 300 1 300 1 300 1 300   
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

(46907) Simonsland -
 Yrkeshögskolan, 
Simonsland 16, 
Skaraborgsvägen 501, 
Borås 

Yrkesprogram 200 200 200 200   

(46917) 
Kyllaredsgymnasiet, 
Kyllared 1:101, 
Vävlagargatan 1, Borås 

Individuella och 
förberedande 
gymnasieprogram 

      

Nya lokaler Sparregatan Vuxenutbildning 0      

Ny gymnasieskola ---      1 000 

(45389) Kulturskolan - del 
av, Nornan 1, Södra 
Kyrkogatan 36, Borås 

-- 60 60 60 60   

(46337) Gustav 
Adolfsgatan 8, Orren 10, 
Gustaf Adolfsgatan 8, 
Borås 

-- 120 120 120 120   

(45885) Nya 
Asklandaskolan, 
Hedagården 1:7, 
Hagvägen 13, Fristad 

--       

Antal platser i området  7 883 7 979 8 059 8 103  1 000 

5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Odefinierat område 

Objekt 
Förändr
at behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2025 

(45425) 
Hulta Ängar, 
Fonden 48, 
Sörmarksga
tan 207, 
Borås 
Verksamhets
lokal (skola) 

Renoveri
ng / 
Upprustni
ng 

15 0 0 0   
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Objekt 
Förändr
at behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2025 

(45542) 
Viskastrand
sgymnasiet, 
Viskastrand 
2, 
Viskastrand
sgatan 10, 
Borås 
Verksamhets
lokal (skola) 

Pågåend
e 
byggnati
on 
Renoveri
ng / 
Upprustni
ng 

30 40 42 44   

(45548) 
Lundbyhalle
n, Ålgården 
6, 
Armbågavä
gen 6, Borås 
Verksamhets
lokal skola 

       

(45950) 
Almåsgymn
asiet, 
Maskinisten 
2-3, 
Alingsåsväg
en 34-36, 
Borås 
Verksamhets
lokal skola 

Behov av 
byggnati
on 
Renoveri
ng / 
Upprustni
ng 

150 0 0 0   

(45960) 
Bäckängsgy
mnasiet, 
Kattugglan 
1, 
Schélegatan 
7, Borås 
Verksamhets
lokal skola 

Behov av 
byggnati
on 
Renoveri
ng / 
Upprustni
ng 

0 0 0 0   

(45970) 
Sven 
Eriksonsgy
mnasiet, 
Tekniska 
Elementarsk
olan 2, Sven 
Eriksonsplat
sen 3, Borås 
Verksamhets
lokal skola 

Pågåend
e 
byggnati
on 
Renoveri
ng / 
Upprustni
ng 

50 30 0 0   
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Objekt 
Förändr
at behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2025 

(46060) 
Bergslena 
gymnasiet, 
Guldbaggen 
1, 
Bergslenaga
tan 4, Borås 
Verksamhets
lokal skola 

Renoveri
ng / 
Upprustni
ng 

0 0 0 0   

(46304) 
Vindraget 
fordonspgm
, Vindraget 
2, 
Företagsgat
an 15, 17, 
Viared, 
Borås 
Verksamhets
lokal skola 

Renoveri
ng / 
Upprustni
ng 

32 26 28 0   

(46326) 
Vulcanus 
16, 
Vulcanus 
16, 
Bryggaregat
an 13-17, 
Borås 
Verksamhets
lokal skola 

Behov av 
byggnati
on 

0 0 0 0   

(46339) 
Stämpelgata
n 13, Vinden 
6, 
Stämpelgata
n 13, Borås 
Verksamhets
lokal skola 

Renoveri
ng / 
Upprustni
ng 

6 0 10 0   

(46700) 
Fabriksgata
n 10, Vesta 
12, 
Fabriksgata
n 11, Borås 
Verksamhets
lokal skola 

Planerad 
byggnati
on 

300 0 0 0   
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Objekt 
Förändr
at behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2025 

(46907) 
Simonsland 
-
 Yrkeshögsk
olan, 
Simonsland 
16, 
Skaraborgs
vägen 501, 
Borås 
Verksamhets
lokal skola 

 0 0 0 0   

Nya lokaler 
Sparregatan 
Verksamhets
lokal skola 

Avetabler
ing 

      

Ny 
gymnasiesk
ola 
Verksamhets
lokal skola 

Behov av 
byggnati
on 

      

Summa  583 96 80 44   

(45425) Hulta Ängar, Fonden 48, Sörmarksgatan 207, Borås 

Förändrat behov och orsak 

1)Skolan önskar nya lokaler i anslutning till befintlig verksamhet för att flytta IA-programmet från 
Almås. Stora vinster med att samlokalisera verksamheterna. 
2) Ny Utrymningsdörr från klassrum, ny hårdgjord yta med staket utanför. 

(45542) Viskastrandsgymnasiet, Viskastrand 2, Viskastrandsgatan 10, Borås 

Förändrat behov och orsak 

2) Mindre anpassningar 
* Återvinningshus - Eftersom vi har människor som bryter upp och rotar i containrar och förvaring av 
t ex elektronik och att vi i de ej låsta bingarna får ta emot skräp från omkringboende, så finns ett 
återvinningshus högt på önskelistan. (klimatkompensation, Vision 25, hållbart samhälle) 
* Cykelhus -Låsbart cykel/mopedhus (Klimatkompensation) 
* Bananhuset - Brandlarm och Värmedeckare  
* Hus 4:1, 5:1 - En vattenkran/ho i storarbetsrummet.  
* Hus 1:1 Svetsrum - Timerfunktionen på utsugarna behöver förlängas.  
Ny ventilation till de nya svetsbåsen samt inkoppling av befintliga aggregat i ombyggd på VVS/svets 
* Hus 1:1 Gamla studion - Bygga en utrymningsväg med egen brandcell från det nya entresolplanet 
samt sprinkler 
* Hus 9 Bygg-gården - Torrt utrymme för förvaring av cementsäckar och blandare. 
 Byggelever önskar ett fikarum i anslutning till bygghallen 
Installation av värme i gamla datasalen bygghallen för möjlighet till ytterligare ett arbetsrum för lärare.  
* Hus 4,5,9 - Markiser, byte och underhåll 
* Hus 4 - Bygga in kallförråd med skydd för regn och snö. Minska inbrottsrisken. 
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* Hus 6 - Nya solskydd i hela glaspartiet i hus 6 
* Hus 7 - Dörrar i trä till kök, soprum, vaktmästeri och entré till trappa – personalrum behöver bytas 
ut. De läcker och glipar och släpper in oönskade husdjur, är matta och sväller och slår sig på somrarna 
vilket gör att låsen ibland inte fungerar som de ska. 
Många fönster, har ej fungerande solskydd. 
Personalmatsalen behöver uppgraderas 
Kyl/frys, diskmaskin stora personalrummet hus 7 
Staket utanför garage ( Allmänhet och elever går genom buskarna risk för personskada vid avlastning av 
varor samt utrymning) 
Allanrop, kameraövervakning med skärm vid entré. 
Linoleummatta plan 3 i lektionssal samt  lärarrum 
Vatten avlopp i bildsal plan 3 

(45548) Lundbyhallen, Ålgården 6, Armbågavägen 6, Borås 

Förändrat behov och orsak 

* Lundbyhallen 
Kombinerad tvättmaskin/torktumlare för att en lärare ska slippa ta hem tvätten varje dag och tvätta i 
sin egen maskin hemma. 

(45950) Almåsgymnasiet, Maskinisten 2-3, Alingsåsvägen 34-36, Borås 

Förändrat behov och orsak 

1) Renovering av naturkunskapssalen i C2 + Inrättande av ytterligare en NA-sal med alla fasta 
inventarier. Klart 2020-06 
Akut behov! 
2) Atrium utanför biblioteket Gemensamma elevutrymmen, liten hörsal, grupprum. Klart 2021-08 
3)Mindre anpassningar 
* Anpassning av lokaler efter VårdVux flytt från Almås 
* Ljudabsorbenter till biblioteket: Ekande ljud i biblioteket  
* Omklädningsrum för RL: Slå ihop och renovera omklädningsrum A523-526.  
* Omklädningsrum B435, B530. Strömbrytare felplacerade, i vägen för vattenstrålen. Akut åtgärd 
behövs! 
Små utrymmen, total renovering behövs. Gäller även B439. 
* Golvbyte i två salar B5-planet.  
* Golvbyte i kuratorers väntrum 
* Nytt innertak i tre salar i A- & B-huset + skolsköterskornas väntrum.  
* ”Mobergs trappa” – felkonstruerad trappa, åtgärd behövs! Arbetsmiljörisk. 
* Ombyggnation av soprum i B2-planet enligt tidigare inlämnad ritning.  
* Målning av en vägg i idrottshallen.  
* Restaurangköket B4. Elsladdar och vattenrör ligger på golvet i vatten under diskmaskiner, 
arbetsbänkar och kylar.  
* Anpassning av belysning till rörelsedetektor Omklädningsrum A5, konferensrum A4, bakre ingång till 
Aulan. 
* Omklädningsrum till idrottshallen. Innertaket behöver bytas/målas om i samtliga omklädningsrum. 
Duschdörrar behöver ses över och lagas så att de stänger helt. Ventilationskåpor är rostiga, behöver 
bytas ut. Bänkarna i omklädningsrummen är alldeles för slitna, behöver bytas ut. 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-06 
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(45960) Bäckängsgymnasiet, Kattugglan 1, Schélegatan 7, Borås 

Förändrat behov och orsak 

1) Tillagningsköket har fel dimensionering i förhållande till antal elever. De trånga arbetsytorna skapar 
stress. En långsiktig lösning med nya lokaler behövs samt en omgående lösning för att hantera 
arbetsmiljön. Därtill ryms ej eleverna i matsalen, vilket är önskvärt 
2) Mindre anpassningar 
* Ljudläckage från centralkapprum in i arbetsrum och undervisningssalar stör undervisningen och 
påverkar lärarnas arbetsmiljö. 
* I takt med att det har blivit fler elever så har vi växt ur även vårt soprum. Nuvarande lösning har inte 
tillräcklig kapacitet. 
* Personaltoaletter behöver renoveras. 
* En underhållsplan för aulan behövs. 
* Skyltsystem för skolans lokaler som motsvarar standard saknas. 
* Ny lokal behöver anpassas för användning för skolsjuksköterska enligt rådande krav på utrustning 
och VA. 

(45970) Sven Eriksonsgymnasiet, Tekniska Elementarskolan 2, Sven 

Eriksonsplatsen 3, Borås 

Förändrat behov och orsak 

1) Projekt tillbyggnation resp. ombyggnation.  
* Ombyggnad av Turistbyrån till undervisningslokaler. 
2) Mindre anpassningar 
* Nya arbetsrum för SYV i Hus 1, plan 2 .  
* Salsdörrar och väggar i korridor behöver anpassas till ny design enligt ombyggnation 18/19 
* Kemilabbsalar behov av upprustning 
* Hus 6 buller från närliggande väg 
* Skolans avfallshantering svårhanterlig. Placering olämplig. 
* Allmänt upprustningsbehov av skolans salar och allmänna utrymmen. En åtgärdsplan bör upprättas 
under 2020. 
* Källarförrådet i Hus 1 har ventilationsluckor som kan byggas om till fönster. Korridoren behöver 
fräschas upp. 
* Anpassning av hissar till nya låssystemet. Nyckelsystemet byts ut till system för ID-korten. 
* IBs lärarrum är i gammalt skick samt pentryn är i behov av uppfräschning. 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-06 

(46060) Bergslena gymnasiet, Guldbaggen 1, Bergslenagatan 4, Borås 

Förändrat behov och orsak 

Ljuddämpare i matsal och uppehållsrum då flera elever är mycket ljudkänsliga. 

(46304) Vindraget fordonspgm, Vindraget 2, Företagsgatan 15, 17, Viared, Borås 

Förändrat behov och orsak 

1) Utökning av förhyrning på Företagsgatan 9 med 2400 kvm 
2) Mindre anpassningar 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lokalbehovsplan 2021-2023 12(13) 

* Viared – Företagsgatan 17 
Belysning tvätthall förbättras. 
Golvet i duscharna släpper trots att det är helt nygjort. 
Diskbänken i elevuppehållsrummet saknar varmvatten. 
 
* Viared – Företagsgatan 15. 
Stor glipa mellan golv och port på Lack. 
Fönster mot Företagsgatan behöver nytt vred 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-06 

(46326) Vulcanus 16, Vulcanus 16, Bryggaregatan 13-17, Borås 

Förändrat behov och orsak 

* Inglasad bro/passage mellan Vulcanus 16 och Uranus 2 

(46339) Stämpelgatan 13, Vinden 6, Stämpelgatan 13, Borås 

Förändrat behov och orsak 

1) Mindre anpassningar 
* Belysning vid PB-lift, i svetsrum och verkstadsrum undermålig och lysrören går ofta sönder. 
* Golvet i maskinverkstaden undermåligt 
* En port har trasigt golv leder till drag. 
* El-uttag, trefas,  på utsidan för värmare bl a. 
* Lås med nyckel till el-uttagen på GYS 
* Värmen är inte tillfredsställande under kalla dagar i verkstäderna. Finns inga radiatorer där. 
* Köket är litet, trångt och varmt. När elevantalet ökar på Viared kan ett omtänk behövas för att det ska 
fungera. Finns med i framställan för ombyggnation. Bygga flexibelt för användning av matsal till för 
andra funktioner, exempelvis konferensrum, kafédel  
En mindre varmluftsugn skulle göra serveringen där mer flexibel och vi skulle inte behöva kasta lika 
mycket överbliven mat. 
Elevuppehållsrum på Företagsgatan 15 samt 17 behöver renoveras. 

(46700) Fabriksgatan 10, Vesta 12, Fabriksgatan 11, Borås 

Förändrat behov och orsak 

Koncentrera verksamheten genom att förhyra 2 plan till, ca 1300 kvm 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-06 

(46907) Simonsland - Yrkeshögskolan, Simonsland 16, Skaraborgsvägen 501, 

Borås 

Förändrat behov och orsak 

* Solskydd saknas i en sal 
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Nya lokaler Sparregatan 

Förändrat behov och orsak 

Lokalerna lämnas 20-08 

Inflyttning/Utflyttning 

2019-12 

Ny gymnasieskola 

Förändrat behov och orsak 

Ökat elevantal. Behov av utökning antal elevplatser. 

Inflyttning/Utflyttning 

2024-06 
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Underlag för politisk beredning - Programstruktur för 
gymnasieskolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar emot den upprättade rapporten 
om ny programstruktur för fortsatt beredning.        

Ärendet i sin helhet 

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att öka under de närmaste åren, 
vilket ställer krav på en utbyggnad av gymnasieskolan med ungefär 1000 platser 
till år 2025.  

Samtidigt visar förvaltningens genomlysning i rapporten Främja integration – ett 
utvecklingsområde för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att nuvarande 
organisation av programmen innebär att elever segregeras utifrån kön och social 
bakgrund. I rapporten föreslås att programstrukturen ses över för att skapa en 
mer integrerad skola. 

Med utgångspunkt i behovet av fler platser i gymnasieskola och behovet av en 
mer integrerad gymnasieskola har nämnden i samband med budget för 2020 
gett förvaltningen följande uppdrag: 

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

 Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden utsåg den 29 oktober 2019 § 204 en 
politisk referensgrupp i arbetet med ny programstruktur i Borås gymnasieskola. 

Referensgruppen är tillsatt i syfte att få till en programöversyn som håller över 
tid, främjar integration, motsvarar de förväntningar framtidens gymnasieelever 
har och gör gymnasieskolan ännu mer flexibel. I och med tillsättandet av 
referensgruppen finns det en tydlig ambition att tillskapa en bred politisk 
samstämmighet över framtidens gymnasieskola i Borås. 

Målet är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fatta ett beslut om 
ny programstruktur vid dess sammanträde i februari 2020. 
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Sammanfattning 
 
Elevunderlaget till Borås gymnasieskolor förväntas öka kraftigt under de kommande åren, vilket 
innebär att gymnasieskolan behöver byggas ut. I samband med detta behöver också 
programstrukturen, dvs. vilka program som erbjuds, i vilken omfattning och på vilka skolor, ses 
över. 
 
I denna rapport redovisas olika flera alternativ för hur programstrukturen för gymnasieskolan 
kan se ut i framtiden. Tre av alternativen innebär att en ny gymnasieskola etableras och ett fjärde 
alternativ innebär att möjligheten att bygga ut nuvarande skolor utreds. Förutom att program i 
tre av alternativen flyttas till den nya skolan förändras fördelningen av programmen mellan de 
befintliga skolorna.  
 
Alternativen tar hänsyn till behovet av att främja en gymnasieskola med jämnare fördelning av 
elevunderlaget som beskrivs i förvaltningens rapport Främja integration. Detta innebär att 
programstrukturen planeras på ett inkluderande sätt utifrån kön, etnicitet och socioekonomisk 
bakgrund. Alternativen innebär att alla skolor erbjuder både yrkesprogram, 
högskoleförberedande program och introduktionsprogram.  
 
Rapporten utgör underlag för en politisk beredning i Gymnasie- och vuxenutbildningen inför 
beslut i början av 2020.  
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Syfte och bakgrund 

Syftet med denna rapport är att ge underlag för beslut om hur den kommunala gymnasieskolan i 
Borås ska organiseras i framtiden. Arbetet utgår från det prioriterade området främja integration i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2020 där följande åtgärder anges: 

• I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur. 
• Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola. 

- Gymnasie- och vuxenutbildningens budget 2020:1, GVUN 2019-08-27 § 136 

Utgångspunkter i arbetet har varit att: 
 

   -  tillvarata perspektiven i rapporten Främja integration 
    - tillgodose ungdomarnas förstahandsval så långt det är möjligt 
   -  beakta nuvarande organisation och behovet av ny gymnasieskola. 

Denna rapport presenterar olika alternativ för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det 
finns två huvudsakliga skäl till att översynen görs. 

1.    Tillgodose ett ökat behov av utbildningsplatser. 

Gymnasieskolan kan utifrån befolkningsökningen antas växa med ungefär 1000 elever från 
dagens c:a 4 300 till 5 300 elever. Ambitionen att fånga upp fler av de elever som inte går i 
gymnasieskolan bör också öka elevunderlaget något. Denna utökning ryms inte i nuvarande 
skollokaler. 

De ställningstaganden som görs kring hur skolan ska byggas ut kommer att påverka samtliga 
program. Därför behöver hela strukturen för gymnasieprogrammen ses över samtidigt. 

En ökad kapacitet har också betydelse för gymnasieskolans ambition att ge fler elever möjlighet 
att antas på sitt förstahandsval. Programstrukturen behöver tillåta program med högt söktryck att 
växa. 

2.      Främja en blandad skola med god integration. 

Skolans uppgift att överbrygga avståndet och utjämna skillnader mellan olika grupper 
genomsyrar styrdokumenten för skolan. Läroplanerna för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) 
och för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148)  beskriver skolan som en ”social och kulturell 
mötesplats”. Vidare ska skolan ”utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 
för människor också utanför den närmaste gruppen”. I det arbetet torde möjligheten att i 
skolmiljön möta elever med olika kön, bakgrund och erfarenheter vara en strukturell 
förutsättning av betydelse. 
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Ambitionen att främja en jämn elevsammansättning syns även i Borås stads egna styrdokument. 

”Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.” 

-          Program för ett integrerat samhälle, KF 2019-06-26 § 209 

Elevsammansättningen i dagens gymnasieskola är ojämn. Detta hänger i stor utsträckning ihop 
med hur programmen är fördelade på olika skolor. I Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens rapport Främja integration beskrivs detta närmare: I rapporten 
lyfts också argument för varför denna uppdelning är problematisk. Forskning visar att oavsett 
vilken bakgrund elever har är inkludering en stark framgångsfaktor. En inkluderande 
gymnasieskola ökar elevernas måluppfyllelse. Social bakgrund, kön och föräldrarnas 
utbildningsnivå styr i hög utsträckning elevernas val av gymnasieutbildning. Det finns också en 
statusskillnad mellan yrkes- och högskoleförberedande program. En organisation som separerar 
yrkesprogram och högskoleförberedande program riskerar att förstärka den uppdelningen. 
Traditionellt mansdominerade program är i stor utsträckning är avskilda från kvinnodominerade. 
Könssegregationen, som är tydligast på yrkesprogrammen, förstärks av att det finns utpräglade 
“pojk- och flickskolor”. En programstruktur som främjar inkludering stärker samtliga Borås 
stads gymnasieskolors varumärken och skapar attraktiva skolor för både elever och medarbetare.  

Det är därför viktigt att planeringen av programstrukturen tar hänsyn till hur denna påverkar 
elevsammansättningen utifrån social och kulturell bakgrund, kön, mm. Denna översyn innebär 
en fortsättning på ett pågående arbete. Från och med hösten 2019 finns 
introduktionsprogrammen på samtliga skolor istället för att utgöra en isolerad enhet vilket är ett 
mycket viktigt steg på vägen mot en mer blandad elevsammansättning. Även etableringen av 
högskoleförberedande program på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet är steg i arbetet.  
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2. Arbetsgång och underlag 

Arbetet med denna utredning har genomförts av en arbetsgrupp på förvaltningen bestående av 
gymnasiechef för Sven Eriksongymnasiet, Catrine Berglund, gymnasiechef för Almåsgymnasiet, 
Enikö Mihai och ekonomichef Andreas Sikström Rubio. I arbetet med att färdigställa underlaget 
har förvaltningscontroller Jonas Wieszkos deltagit.  

I syfte att få in underlag som tar tillvara olika gruppers perspektiv i utredningen har ett antal 
workshops genomförts där olika grupper i verksamheten har arbetat fram olika alternativ på hur 
programstrukturen kan se ut. Alternativen och resonemangen bakom har sammanställts och 
utgjort ett underlag. Samtliga alternativ som läggs fram i rapport hämtar viktiga utgångspunkter 
från dessa workshops. 

Förteckning över genomförda workshops 

Datum Grupp 

190926 Samtliga rektorer i förvaltningen. 

191002 och 191024 Studie- och yrkesvägledarna i stadens grund- och gymnasieskolor 

191008 Förvaltningens ledningsgrupp 

191009 Gymnasieskolornas alla förstelärare 

191010 Alla fackliga representanter inom förvaltningen (LSG och FSG) 

191025 Uppsamling för personal som inte kunnat delta i ordinarie workshop 

191118 Elevrepresentanter från gymnasieskolorna 

Underlaget från workshops har utgjort underlag tillsammans med annat material, såsom statistik 
över nuvarande antal platser på programmen och förvaltningens rapport Främja integration. 
Statistik från skolverkets databas Siris har använts för att skapa en ungefärlig bild av den sociala 
sammansättningen på elevunderlaget. Antalet elever på  programmen i underlaget är en 
uppskattning för 2025. Utifrån detta underlag har arbetsgruppen lagt fram olika alternativ till 
fördelning av programmen per skola. De olika alternativen beskrivs närmare i avsnitt 5. Alternativ 
för framtida programstruktur. 
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3 Generella ställningstaganden 

 Hänsyn till elevsammansättning och befintlig skolstruktur  

Om ambitionen är att åstadkomma en jämnare elevsammansättning är det nödvändigt att se över 
placeringen av olika program på skolorna. Ju mer omfattande förändringar som görs i 
förhållande till den nuvarande strukturen, desto större möjlighet finns det att åstadkomma en 
jämn elevsammansättning. Å andra sidan kan större förändringar också vara förenade med större 
risker och kostnader. 

Exempel på konsekvenser av förändringar: 

● Kostnader för anpassning av lokaler för vissa program. 
● Svårigheter att få legitimiteten i beslut som rör väletablerade program. 
● Omfattande och krävande förändringar kan ta kraft från arbetet med att se till att 

resultatet av förändringarna blir bra. 
● I samband med flytt av program kan det vara svårt att bedriva verksamheten i 

övergångsperioden, särskilt om programmen behöver delas under övergångsperioden. 

Detta är värden som måste balanseras mot varandra. Arbetsgruppen har därför tagit hänsyn både 
till behovet av en blandad elevsammansättning och till den befintliga skolstrukturen i samtliga 
alternativ. Olika värden ges olika vikt i de olika alternativen men det finns vissa 
ställningstaganden som är gemensamma för hela utredningen: 

1. Möjligheten att bygga ut befintliga skolor istället för att etablera en ny gymnasieskola har 
utretts översiktligt (se avsnitt 3.3). Väljer nämnden att gå vidare i en sådan riktning 
behöver detta utredas i särskild ordning.  
 

2. I samtliga alternativ finns både yrkesprogram och högskoleförberedande program på alla 
skolor.  
 

3. Program som kräver de mest omfattande lokalanpassningarna är kvar på befintliga skolor 
i samtliga alternativ. Det gäller Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Bygg- och 
anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska 
programmet samt VVS- och fastighetsprogrammet.  
 

4. Gymnasiesärskolans individuella program kan inrymmas antingen på en ny skola eller i 
befintliga lokaler i samtliga alternativ som innebär en ny skola. En samlokalisering av 
individuella programmet bör utredas. 
 

5. Introduktionsprogrammen finns fördelade på alla skolor i samtliga alternativ. Olika 
inriktningar fördelas på olika skolor och inriktningen yrkesintroduktion följer alltid 
respektive yrkesprogram. 
 

6. Utredningen tar inte ställning till möjligheten att erbjuda idrottsprofilerna på fler 
program, då detta inte torde påverka den övergripande programstrukturen. Det finns 
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dock skäl att särskilt utreda möjligheten att erbjuda idrottsprofilen på alla program.   
 

7. Samtliga alternativ utgår från tidigare beslut om att erbjuda samtliga program förutom 
Naturbruksprogrammet. Arbetsgruppen bedömer dock att det kan finnas skäl att utreda 
ett förändrat utbud av program och inriktningar för att effektivisera resursanvändningen. 
Detta kan också bli nödvändigt beroende på resultatet av den statliga utredningen: 
Planering och dimensionering av gymnasial utbildning.  
 

8. I det fall en ny gymnasieskola byggs är det avgörande att den nya skolan får en stark 
attraktionskraft för att få ett tillräckligt stort elevunderlag och underlätta etableringen. 
Detta kan ske på olika sätt beroende på skolans inriktning. Vissa faktorer har dock 
betydelse oavsett skolans inriktning, såsom attraktiva lokaler i ett bra centrumnära läge.  

 Gymnasiesärskolans placering 

En fråga som ingår i arbetet är att ta ställning till var gymnasiesärskolans nationella och 
individuella program ska finnas placerade.  

Arbetsgruppens bedömning är att gymnasiesärskolans nationella program respektive individuella 
program behöver hållas odelade, för att värna den specifika kompetens som behövs i respektive 
verksamhet. Däremot är det inte nödvändigt att nationella programmet och individuella 
programmet finns i samma skola, då det är stor skillnad på elevgruppernas behov. 

Verksamheterna kräver särskilt anpassade lokaler och det är viktigt att stor hänsyn tas till detta 
när lokalerna planeras. I de alternativ som innebär en ny skola är därför gymnasiesärskolan 
inrymd på den nya skolan, då detta ger möjlighet att sätta denna elevgrupps behov i centrum när 
skolan utformas. Detta förutsätter dock relativt omfattande lokalanpassningar samtidigt som 
befintliga lokaler utryms. Möjligheten att bygga den nya skolan mindre och samla 
gymnasiesärskolans individuella program på ett ställe är därför också en möjlig. Idag finns 
individuella programmet på Hulta Ängar och Almåsgymnasiet. 

 Möjligheten till utbyggnad av befintliga gymnasieskolor 
 
Förvaltningen har på uppdrag av presidiet samarbetat med Lokalförsörjningsförvaltningen för att 
ta fram en översiktlig bedömning om förutsättningarna för att expandera på nuvarande skolor. 
Bedömningen grundar sig på antagandet att kommande lösning för att möta ökat elevantal (1000 
elever) ska vara hållbar i minst 15 år. Lokalförsörjningsförvaltningens bedömning är att det är 
byggnadstekniskt möjligt med en expansion på nuvarande skolor. Detta är dock inte prövat mot 
gällande detaljplaner, lämplighet eller tillstånd.  
 
En schablonmässig kostnadsbedömning av en expansion på fyra skolor för drygt 1000 elever ger 
ett bedömt ytbehov 8 400 kvm. Detta avser endast klassrum, grupprum, lärararbetsplats, 
konferensrum, korridorer, toaletter och skåpsytor. Förvaltningens bedömning är att befintliga 
bibliotek, aula, administration och elevhälsoutrymmen är tillräckliga. Förvaltningen bedömer 
dock att tillgången till idrottshallar är otillräcklig och att en ny idrottshall behöver byggas. 
Befintliga skolrestauranger behöver också byggas ut. 
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Schablonberäkningen ger ett investeringsbehov på 240-250 mkr för undervisningsytor samt cirka 
75 mkr sammanlagt för en idrottshall och om- och tillbyggnad av två skolrestauranger, samt 
kostnader för anslutning av tillbyggnader till befintliga system. Total investeringskostnad blir ca 
320 mkr. 
 
Alternativet med en ny gymnasieskola genom förhyrning beräknas innebära ett totalt behov av 
verksamhetsyta om 13 000 kvm. Investeringskostnaden för fastighethetsägaren beräknas till 280-
290 mnkr. Lokalhyran för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enligt Borås stads 
hyresmodell bedöms vara 13 mkr vid expansion och 16 mnkr vid inhyrning av ny skola. 
Investeringskostnaden blir alltså högre vid expansion av befintliga skolor samtidigt som hyran 
blir lägre. 
 
Förvaltningen bedömer att en expansion på befintliga skolor medför att  

 Ytterligare framtida expansion inte är möjlig. 

 Hållbarheten över tid är låg, då varje volymförändring som behöver lokalanpassning 
innebär höga anpassningskostnader. 

 Flexibiliteten i undervisningsorganisationen kommer att bli mycket låg. Det kommer inte 
att finnas något handlingsutrymme vid t.ex. förändrat söktryck på olika utbildningar. 

 Inget av alternativen möjliggör en integration av gymnasiesärskolans nationella program. 
Vid inhyrning av ny gymnasieskola krävs ytterligare ca 2000 kvm för gymnasiesärskolan. 
Vid expansion vid befintliga skolor är det inte möjligt. 

 
Den framtida programstrukturen i dessa skolor har inte beskrivits närmare då det är nödvändigt 
att ta detta tar hänsyn till var det finns möjlighet att expandera. Programmens förläggning 
kommer att behöva anpassas efter vilka skolor som byggs ut och hur mycket. 
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4 Alternativ för framtida programstruktur 
 
De olika alternativen i sin helhet med elevantal och varje program specificerat bifogas rapporten. 
I underlaget finns också en skattning av hur eleverna i fördelas utifrån kön (andel flickor), 
utländsk bakgrund (andel födda utomlands eller med minst en förälder född utomlands) och 
föräldrarnas utbildningsnivå (andel med minst en högutbildad förälder). Uppgifterna är hämtade 
från Skolverkets statistikdatabas SIRIS. Beräkningarna bygger på en modell av hur det kommer 
att se ut om dessa variabler inte förändras på respektive program. Modellen bortser från 
skillnader mellan olika programinriktningar och från sammansättningen på 
introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolans program. 
 
Här är det viktigt att notera att modellen är förenklad och bygger på antaganden. Den största 
osäkerhetsfaktorn består i svårigheten att förutse vilka program elever väljer. Exempelvis kan 
vissa program växa på ett annat sätt än vad elevantalet anger. Samtidigt kan andra program 
krympa eller läggas ner. Eftersom elever i stor utsträckning väljer program utifrån skola kan en 
förändrad fördelning av programmen leda till att elevernas val förändras. Fristående 
gymnasieskolor påverkar också utbudet på ett sätt som inte går att förutse. Resultatet av den 
pågående utredningen Planering och dimensionering av gymnasial utbildning (2018:17) där bl.a. en 
regional modell för dimensionering av gymnasiala utbildningar utreds kan också påverka 
programmen.  
 
Trots dessa osäkerheter är det arbetsgruppens bedömning att modellen ändå ger en fingervisning 
om i vilken riktning de olika handlingsalternativen går. En större blandning av 
högskoleförberedande program och yrkesprogram bör leda till en jämnare sammansättning 
utifrån elevernas bakgrund. På samma sätt bör en blandning av program med övervikt av flickor 
och övervikt av pojkar leda till en jämnare könsfördelning. Effekten kan dock bli både större och 
mindre än vad som anges här. 
 
I tabellen nedan beskrivs samtliga alternativ översiktligt. Översikten syftar till att ge en grov bild 
av hur de olika alternativen skiljer sig i några betydelsefulla avseenden. Därefter följer en 
beskrivning av de olika förlagen med en kort beskrivning av varje skola.  
 
I vissa fall är det specificerat i underlaget vilken inriktning som föreslås ligga på en viss skola. I 
dessa fall anges inriktningen inom parentes, t.ex. Samhällsprogrammet (beteende) betecknar 
Samhällsprogrammets beteendeinriktning. I de fall det inte anges någon parentes avses hela 
programmet. 



 

10 
 

Översikt över alternativ för ny programstruktur 

Alternativ nr. 1.Profilskolor 2. Mindre förändringar 3 . Högskoleförberedande program 
som bas 

4. Utbyggnad av befintliga 
skolor 

Grundidé Skolor organiserat utifrån en profil 
som är bärande både för yrkes- och 
högskoleförberedande program. 

Stor hänsyn tas till nuvarande 
skolstruktur samtidigt som 
elevunderlaget utjämnas. 

Stora högskoleförberedande program 
utgör en bas på alla skolor. 

Nuvarande skolor byggs ut 

Några viktiga 
förändringar. 
 
 
 

De fyra stora högskoleförberedande 
programmen är uppdelade på olika 
skolor utifrån inriktningar. 
 
Hela GySär inryms i nya skolan. 

Ekonomiprogrammet (ekonomi) 
inryms i Almåsgymnasiet. 
 
GySärs nationella program 
inryms i Viskastrandsgymnasiet. 

Fördelning av stora högskoleförberedande 
program på alla skolor.  
 
GySär nationella program inryms i 
Viskastrandsgymnasie. 

Programmen fördelas utifrån de 
möjligheter som finns att bygga ut.  

Konsekvenser 
i verksamheten 
 
 
 

Yrkes- och högskoleförberedande 
program med gemensamma bärande 
inslag kan samarbeta. 
 
Möjlig konkurrens mellan skolor med 
delade program. Profilen kan dock 
motverka skolkonkurrens.  
 
Söktryck till yrkesprogram kan öka 
med kopplingen till 
högskoleförberedande program. 
 
Lärarlag i uppdelade program kan bli 
små. 

Nuvarande organisation och 
varumärken bevaras relativt 
intakt. 
 
 

Konkurrens mellan högskoleförberedande 
program minskar genom att endast 
Samhällsprogrammet delas. 
 
Elevunderlag till alla skolor säkras. 
 
Söktryck till yrkesprogram kan öka i och 
med en koppling till högskoleförberedande 
program. 
 
Elevrörelse mellan åk 1 och 2 pga. av 
inriktningarna kan endast uppstå på 
Samhällsprogrammet. 

GySärs nationella program blir kvar 
i nuvarande lokaler. 
 
Nuvarande skolor bibehålls. 
 
Liten flexibilitet vid ändringar i 
söktryck eller andra förutsättningar 

Ekonomiska 
avvägningar 
 
 

Byggkostnader för estetiska 
programmet på nya skolan. 
 
Uppdelning av högskoleförberedande 
program är mindre ekonomiskt 
effektivt.  
 
Etablering av GySär på ny skola stora 
kostnader. 

Mindre kostnader för flytt och 
förändring av befintliga skolor. 
 
 
 
 
 

Sammanhållna  högskoleförberedande 
program på alla skolor är ekonomiskt 
effektivt. 
 
 

Investeringskostnader för 
utbyggnad och anpassning av 
nuvarande lokaler 
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4.1 Alternativ nr 1. Profilskolor 

I detta alternativ har stor vikt lagts vid att få till en blandning av 
studieförberedande och yrkesprogram och som har en naturlig koppling till 
varandra. Arbetsgruppen har utgått från olika områden där det är möjligt att 
koppla samman högskoleförberedande och yrkesprogram utifrån gemensamt 
innehåll, som utgör skolans profil. Exempelvis förenas Ekonomiprogrammet 
(Ekonomi) och Handel och administrationsprogrammet genom ett gemensamt 
innehåll om ekonomi och handel 

Syftet är att vinna fördelar både för högskoleförberedande och yrkesprogram 
genom att skapa goda samarbetsmöjligheter mellan dem. Detta kan också stärka 
attraktionskraften för vissa program.   

1.   Ny skola (Humanistisk) 

En ny skola med internationell prägel och utbyte. Humanistiska programmet, 
Hotell- och turismprogrammet, IB och Samhällsprogrammet har stora inslag av 
internationalisering.  

Gymnasiesärskolan, delar av Introduktionsprogrammet Språkintroduktion och 
en anpassad verksamhet för unga i det kommunala aktivitetsansvaret inryms i 
den nya skolan. I och med att skolan är ny finns det möjlighet att bygga 
anpassade lokaler. Inslag av estetisk verksamhet och kultur innebär stora 
samarbetsmöjligheter och skapar ett mervärde för eleverna. 

2.   Almåsgymnasiet (Hälsa och livsstil) 

Skolan har ett tema kring hälsa och livsstil. Naturvetenskapliga programmet 
(natur) och Vård och omsorgsprogrammet knyts samman genom innehåll om 
medicin och hälsa. Vård och omsorgsprogrammet och Barn- och 
fritidsprogrammet knyts i sin tur ihop genom innehåll om omsorg och 
pedagogik. 

Restaurang och livsmedelsprogrammet samt Hantverksprogrammet (frisör) 
knyts samman bland annat genom omsorgen om personers hälsa och 
välmående där service och bemötande är avgörande inslag. 

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion följer respektive yrkesprogram. 

3. Sven Eriksonsgymnasiet (Entreprenörskap och teknik) 

Basen i skolan utgörs av Teknikprogrammet och Ekonomiprogrammet 
(ekonomi).  

En observation från verksamheten är att många elever som söker 
Ekonomiprogrammet sannolikt hade valt Handel- och 
administrationsprogrammet om det hade funnits på samma skola. Dessutom 
ligger programmen nära varandra innehållsmässigt vilket innebär att det finns 
stora samarbetsvinster med att ha dem på samma skola. 
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Spetsutbildningarna: Entreprenörskap samt Logistik och e-handel följer sina 
respektive program (Teknikprogrammet och Ekonomiprogrammet). Handel- 
och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet 
med tillhörande spetsutbildningar har stora inslag av företagande och 
entreprenörskap. 

4. Bäckängsgymnasiet (Rätt och samhälle) 

Det bärande innehållet i samtliga utbildningar är rätten och samhället. 
Ekonomiprogrammet (juridik) och Samhällsprogrammets (samhäll) inriktning 
mot uniformsyrken och Vård- och omsorgsprogrammets profil Hälsa och 
säkerhet har samarbetsvinster genom gemensamma frågor om individens rätt. 
Profilen ger möjlighet att samverka med den nya Polishögskolan och aktörer 
med uniformsyrken. 

5.   Viskastrandsgymnasiet (Samhällsbyggnad) 

Här samlas utbildningar som på olika sätt har att göra med samhällets 
infrastruktur. Frågor om infrastruktur och ett hållbart samhällsbyggande ryms 
inom Bygg- och anläggningsprogrammet, Teknikprogrammets inriktning 
samhällsbyggande, samt Samhällsprogrammet (samhäll). Fordonsprogrammet 
har sin naturliga plats på samma gymnasieskola, bland annat utifrån ett 
lokalperspektiv. Utvecklingen av branschen kan också leda till ett framtida ökat 
samarbete mellan dessa utbildningar. 
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4.2 Alternativ nr 2. Mindre omfattande förändringar 

I detta alternativ har stor vikt lagts vid att bibehålla den skolstruktur som finns 
idag i hög utsträckning, samtidigt som elevgrupperna blir mer blandade utifrån 
kön och bakgrund. Arbetsgruppen har också försökt uppnå en större 
integration mellan studieförberedande program och yrkesprogram.  

1. Ny skola 

De stora programmen är Naturvetenskapliga programmet (natur) och Vård- 
och omsorgsprogrammet. Dessa knyts samman genom gemensamt innehåll om 
medicin och hälsa. För att ge den nya skolan goda möjligheter att bli en stark 
utbildningsaktör är det lämpligt att skolan om möjligt placeras mycket nära 
Vårdhögskolan. 

2. Almåsgymnasiet 

Den största förändringen i förhållande till dagens programutbud är att 
Ekonomiprogrammet (ekonomi) är placerat här. Programmet ligger 
innehållsmässigt nära Handels- och introduktionsprogrammet vilket innebär att 
det finns stora samarbetsvinster med att ha dem på samma skola. 

3. Bäckängsgymnasiet 

Naturvetenskapliga programmet (natur) är flyttat från Bäckängsymnasiet till nya 
skolan. El- och energiprogrammet är ett program som är praktiskt och 
ekonomiskt möjligt att flytta och som behöver utrymme att växa. 

4. Sven Eriksonsgymnasiet 

Ekonomiprogrammet (juridik) finns kvar på skolan och Ekonomiprogrammet 
(ekonomi) flyttas till Almåsgymnasiet.  

Barn- och fritidsprogrammet finns i sin helhet på Sven Eriksonsgymnasiet. 
Detta innebär en utökning av detta program på skolan som idag bara omfattar 
idrottsprofilen.  

5. Viskastrandsgymnasiet 

Den största förändringen i förhållande till dagens programutbud är att 
Samhällsprogrammet (beteende) utökas på skolan. Detta ligger i linje med den 
redan pågående satsningen på uniformsyrken. Gymnasiesärskolans nationella 
program inryms i skolan. Det finns tydlig koppling mellan olika program på 
gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. 
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4.3 Alternativ nr 3 Högskoleförberedande program som bas 

Alternativet bygger på att de stora studieförberedande nationella programmen 
fördelas på var och en av skolorna och utgör en bas för skolan. För att få god 
ekonomisk resurshushållning och stabilitet finns det en fördel att hålla ihop de 
högskoleförberedande programmen. När högskoleförberedande program delas 
upp riskerar detta att skapa en konkurrenssituation mellan skolorna som detta 
alternativ motverkar. Det innebär också att vi undviker att elever kan behöva 
byta skola när de väljer inriktning. 

De övriga programmen fördelas för att ge en jämn elevsammansättning med 
hänsyn taget till samarbetsmöjligheter mellan programmen. 

1.  Ny skola 

Basen i programutbudet är Samhällsprogrammet och Humanistiska 
programmet. Gymnasiesärskolans individuella program, 
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion och en anpassad verksamhet för 
unga i det kommunala aktivitetsansvaret inryms i den nya skolan.  

I och med att skolan är ny finns det möjlighet att bygga anpassade lokaler. 
Inslag av estetisk verksamhet och kultur innebär stora samarbetsmöjligheter 
och skapar ett mervärde för eleverna.  
 
I den nya skolan inryms Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ och 
verksamhet för ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret. 

2. Almåsgymnasiet 

Den största förändringen i förhållande till dagens programutbud är att 
Ekonomiprogrammet är placerat här. Entreprenörsprogrammet följer 
ekonomiprogrammet. Programmet ligger innehållsmässigt nära Handels- och 
administrationsprogrammet vilket innebär att det finns stora samarbetsvinster 
med att ha dem på samma skola. 

3. Bäckängsgymnasiet 

Basen i utbudet utgörs av Naturvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet 
och IB. Goda samarbetsmöjligheter finns mellan IB och 
Naturvetenskapsprogrammet. El- och energiprogrammet är ett program som 
behöver utrymme att växa och kan samarbeta med 
Naturvetenskapsprogrammet samtidigt som det ger mer heterogent 
elevunderlag.  
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4. Sven Eriksonsgymnasiet 

Teknikprogrammet utgör basen för Sven Eriksonsgymnasiet. Vård och 
omsorgsprogrammet och hela Barn- och fritidsprogrammet placeras här. Detta 
ger en mer inkluderande skola med bra balans mellan yrkesprogram och 
högskoleförberedande program.  

5. Viskastrandsgymnasiet 

Samhällsprogrammet utgör mer än en fjärdedel av elevunderlaget. Övriga 
skolan utgörs av Bygg och anläggningsprogrammet- VVS och 
fastighetsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska 
programmet samt Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion. 
Gymnasiesärskolans nationella program inryms i skolan. Det finns tydlig 
koppling mellan olika program på gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. 

 

 Alternativ nr 4 Utbyggnad av befintliga gymnasieskolor 
 

Det fjärde alternativet innebär att ingen ny skola etableras och att nämnden 
istället utreder möjligheten att genomföra utbyggnad av befintliga skolor. En 
översiktlig bedömning av möjligheterna finns  i avsnitt 3.3. Möjlighet till utbyggnad 
av befintliga gymnasieskolor. 

För detta alternativ presenteras inte någon förändrad programstruktur i denna 
rapport. Skälet till detta är att möjligheten att bygga ut behöver utredas närmare 
innan det är möjligt att avgöra hur programmen ska placeras på skolorna. 
Programmens placeringar kommer i hög grad vara beroende av var det är 
möjligt och lämpligt att genomföra utbyggnad. Gymnasiesärskolans program 
kommer inte att vara möjliga att integrera i de övriga skolorna då detta kräver 
ytterligare omfattande lokalytor.   
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5 Fortsatt arbete med ny programstruktur 

Underlaget i denna rapport ligger till grund för politisk beredning. Politiskt 
beslut är planerat att fattas i februari-mars 2020. Baserat på beslutet kan ett 
underlag översändas till Lokalförsörjningsnämnden. En projektgrupp sätts då 
samman och driver arbetet tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Förändringar i programstrukturen kommer att ske successivt under flera år 
framförallt genom beslut om antagningsorganisation. Den nya strukturen 
kommer alltså att växa fram i takt med att nya elever antas. Nämndens årliga 
nulägesanalys kommer att vara vägledande för vilka beslut som fattas. Under 
processen kommer samverkan ske med fackförbunden i Förvaltningsgemensam 
samverkansgrupp (FSG) och vid behov i Lokal samverkansgrupp (LSG). Först 
när ny skola är färdig kommer de mer omfattande förändringarna att kunna 
genomföras.  
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Alternativ till framtidens gymnasieskola

SKOLA 1 Elever ♀ Utl Soc SKOLA 2 Elever ♀ Utl Soc SKOLA 3 Elever ♀ Utl Soc SKOLA 4 Elever ♀ Utl Soc SKOLA 5 Elever ♀ Utl Soc

Humanistiska

(NY skola) Antal

Hälsa-livsstil

(Almås) Antal

Rätt-samhälle 

(Bäckäng) Antal

Entreprenörsskap 

(Sven Erikson) Antal

Samhällsbyggnation 

(Viskastrand) Antal

IB 90 58 77 60 Natur (Natur) 360 58 29 77 Ekonomi (Juridik) 270 47 27 54 Ekonomi (Ekonomi) 360 47 27 54 Teknik (Samhällsby) 90 23 12 66

Humanist 160 71 34 55 Hantverk 160 93 16 28 Samhäll 430 76 23 60 Entreprenör 90 47 27 54 Samhäll (Samhäll) 180 76 23 60

Samhäll (Samhäll) 140 76 23 60 Vård & omsorg 90 71 59 28 Natur (Samhälle) 180 58 29 77 Teknik 360 23 12 66 Bygg & anläggning 240 9 12 34

Estetiska 280 63 14 51 Barn & fritid 210 45 26 39 Vård & omsorg 180 71 59 28 Logistik & ehandel 90 23 12 66 Fordon & transp 220 13 20 27

Hotell & turism 50 67 31 39 Restaurang & livsm 90 53 15 40 IMA 115 Handel & adm 160 49 35 26 Industriteknik 60 29 0 29

KAA-anpassad 100 "NIU/LIU-centrum" 0 IMS 100 VVS & fastighet 90 0 0 26

IMS 100 IMY 20 El & energi 180 0 24 36

GYS nationella 80 IMY 40

GYS-individuella 30 IM-ASD 15

1030 67   29  54  930 62  28  51  1175 65  31  56  1160 37  22  55  1115 21  16  39  

67  37  31  69  30  64  37  28  56  12  18  30  

Ny skola Antal Almås Antal Bäckäng Antal Sven Erikson Antal Viskastrand Antal

Natur (Natur) 360 58 29 77 Ekonomi (Ekonomi) 360 47 27 54 Samhäll (Samhäll) 570 76 23 60 Teknik 450 23 12 66 Samhäll (Beteende) 180 76 23 60

IB 90 58 77 60 Restaurang & livsm 90 53 15 40 Natur (Samhälle) 180 58 29 77 Ekonomi (Juridik) 270 47 27 54 Bygg & anläggning 240 9 12 34

Vård & omsorg 270 71 59 28 Hotell & turism 50 67 31 39 Estetiska 280 63 14 51 Logistik & ehandel 90 23 12 66 Fordon & transp 220 13 20 27

KAA-anpassad 100 Handel & adm 160 49 35 26 Humanist 160 73 32 56 Entreprenör 90 47 27 54 Industriteknik 60 29 0 29

IMA 60 Hantverk 160 93 16 28 El & energi 180 0 24 36 Barn & fritid 210 45 26 39 VVS & fastighet 90 0 0 26

GYS-individuella 30 IMS 100 IMA 55 "NIU/LIU-centrum" 0 IMY 40

IMY 20 IMS 100 IM-ASD 15

GYS-nationella 80

910 63   46  57  940 58  25  41  1425 61  23  57  1210 35  20  57  925 26  14  37  

67  37  31  69  30  64  37  28  56  12  18  30  

Ny skola Antal Almås Antal Bäckäng Antal Sven Erikson Antal Viskastrand Antal

Samhäll 480 76 23 60 Ekonomi 630 47 27 54 Natur 540 58 29 77 Teknik 450 23 12 66 Samhäll 270 76 23 60

Humanist 160 71 34 55 Entreprenör 90 47 27 54 IB 90 58 77 60 Logistik & ehandel 90 23 12 66 Bygg & anläggning 240 9 12 34

Hotell & turism 50 67 31 39 Handel & adm 160 49 35 26 Estetiska 280 63 14 51 Barn & fritid 210 45 26 39 VVS & fastighet 90 0 0 26

KAA-anpassad 100 Restaurang & livsm 90 53 15 40 El & energi 180 0 24 36 Vård & omsorg 270 71 59 28 Fordon & transp 220 13 20 27

IMA 60 Hantverk 160 93 16 28 IMS 100 "NIU/LIU-centrum" 0 Industriteknik 60 29 0 29

GYS-individuella 30 IMY 20 IMA 55 IMS 100 IMY 40

IM-ASD 15

GYS-nationella 80

880 74   26  57  1150 54  26  45  1245 50  28  62  1120 40  27  50  1015 31  15  39  

67  37  31  69  30  64  37  28  56  12  18  30  

Andel Andel Andel Andel Andel

Förklaringar: Brun färg= högskoleförberedande program. Grön färg=yrkesprogram. Blå färg=gymnasiesärskolan. Gul färg= Introduktionsprogrammet. Lila färg= annan verksamhet (NIU/LIU=idrottsutbildningar, KAA-anpassad=kommunala aktivitetsansvaret). Elevtalen bygger på en 

framtidsprognos baserat på befolkningsutvecklingen. Andelstalen (enl Skolverkets definitioner): ♀=kvinnor, Utl=elever utländsk bakgrund, soc= elever med högskoleutbildade föräldrar. Andelstalen i ljusblå färg är nuläget på befintliga skolor enligt uppgifter från Skolverket lå 17/18.

Alternativ 4, Möjligheten att bygga ut befintliga skolor utreds

Andel

Jämför 17/18

Jämför 17/18

Jämför 17/18

Alternativ 1, profilskolor

Andel

Källa Siris 18/19

Andel Andel Andel Andel

Andel

Källa Siris 18/19

Andel

Källa Siris 18/19

Andel

Källa Siris 18/19

Andel

Källa Siris 18/19

Alternativ 3, de stora programmen fördelad på skolorna

Alternativ 2, mindre förändringar
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Uppdragsbeskrivning, syfte 
Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i 
syfte att skapa en stark organisation som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin 
utbildning och lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag. 

Metod 
I arbetet har följande kompetenser bidragit: förvaltningens verksamhetschefer, antagningsenheten 
och ekonomifunktionen. 

Kartläggningen av nuläget har avgränsats till Borås Stads gymnasieelever och statistiken är hämtad 
från nationella databaser (kön, föräldrars utbildningsnivå och bakgrund) och befolkningsunderlaget 
till gymnasieskolorna. 

Forskningsreferenser är hämtade från erkända källor och hänvisningar görs till ett urval citat som är 
av relevans för arbetet. 

Förslagen kring skolstrukturen och programstrukturen på Borås Stads gymnasieskolor är gjord i work-
shop-liknande arbetsform tillsammans med verksamhetscheferna för gymnasieskolorna. 
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Nulägesanalys 
I rapporten: Fullföljda studier - Förebygga skolavbrott och Uppsökande verksamhet 16-19 år, skriver 
författarna följande om skolstrukturen i Borås: 

”Fördelningen av gymnasieprogram mellan de olika gymnasieskolorna i Borås är sådan att 
yrkesprogrammen huvudsakligen är förlagda till Viskastrandsgymnasiet samt Almåsgymnasiet, de 
högskoleförberedande programmen till Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet och 
introduktionsprogrammen till Björkängsgymnasiet. Språkintroduktionsprogrammet finns förvisso på 
samtliga skolor men i övrigt är avvikelserna från den nyss gjorda beskrivningen få. Denna uppdelning 
innebär också att Borås har en ”pojkskola” i form av Viskastrandsgymnasiet, en ”flickskola” i form av 
Almåsgymnasiet och en skola med enbart elever som inte klarat grundskolan och elever som är 
nyanlända.  

Det är en uppdelning av elever som knappast någon i Borås Stad kan vara vare sig nöjd med eller stolt 
över och arbetet med att luckra upp strukturen har också påbörjats. Behovet av ytterligare en 
gymnasieskola är fastställt och utredning pågår just nu hur en sådan utökning av den gymnasiala 
organisationen bäst ska genomföras. Om inte förr så i samband med detta bör givetvis fördelningen 
av program mellan skolorna ses över så att yrkesprogram, högskoleförberedande program och 
introduktionsprogram återfinns på varje skola. Som en direkt följd av detta får skolorna en mer 
heterogen elevgrupp såväl sett till kön som till etnisk bakgrund och studiemotivation.” 

Forskning visar att en blandad elevsammansättning utifrån socioekonomisk bakgrund, kön, kulturell 
mångfald ger de bästa förutsättningarna till skolframgång på både kort och lång sikt för alla elever. 
UNESCO uppmanar skolan att ta ansvar för att skapa solidaritet och förståelse mellan elever och 
motverka en uppdelning och kategorisering av unga. Dagens programstruktur på Borås Stads 
gymnasieskolor ger inte dessa förutsättningar.  

Så som skolstrukturen i Borås ser ut i dag tenderar elevernas socioekonomiska bakgrund att bli alltför 
homogen på respektive skola (se statistik baserad på föräldrars utbildningsnivå, etnisk bakgrund och 
geografisk fördelning av bostadsområde) och det leder inte till kompensatoriska lärmiljöer där elever 
utmanas i att lyckas, utan riskerar att cementera fördomar och negativa självbilder.  

Förutom en segregerad skolstruktur visar statistik över tid att ca 10 % av målgruppen (ungdomar 
mellan 16-19 år) befinner sig utanför skolsystemet. Det är oerhört viktigt att skolan möter dessa 
ungdomar så även de får tillgång till utbildning.  

Skolornas lokalmässiga dimensionering och utformning kan möjliggöra en förändrad programstruktur 
inom gymnasieskolan. De program som kräver specialanpassade lokaler har tillgång till sådana i dag. 
På de flesta av gymnasieskolorna i dag finns möjlighet för ytterligare lokalmässiga effektiviseringar 
för att kunna ta emot fler elever.  
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Nulägesanalys – statistik över elevsammansättning i Borås Stads gymnasieskolor 
 

  
Figur 1 Andel flickor (källa: SIRI lå 18/19) Figur 2 Andel med utländsk bakgrund (källa: SIRI lå 18/19) 

Två av skolorna har en tydlig dominans av flickor, Almåsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. En av 
skolorna, Viskastrandsgymnasiet utmärker sig med en hög dominans av pojkar. På Björkängs-
gymnasiet är elever med utländsk bakgrund i majoritet, vilket förklaras av att skolan är organiserad 
för språkintroduktionen. 

  

Figur 3 Andel med högutbildade föräldrar (källa: SIRI lå 18/19) Figur 4 Andel boråsare (källa IST Extens, VT-19) 

Två av skolorna har en betydligt högre andel av elever med högutbildade föräldrar; Sven 
Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. Två av skolorna har en högre andel elever som inte 
kommer från Borås; Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Det finns ingen statistik över 
boråsare på Björkängsgymnasiet eftersom de inte erbjuder nationella program som är sökbara för 
elever från andra kommuner.  
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Figur 5 Meritvärde IN, antagning för HT-18 (källa IST Exens) Figur 6 Meritvärde UT, avslutade VT-18 (källa IST Exens) 

Högsta meritvärdet finns på de program som erbjuds på Bäckängsgymnasiet. Samma skola har den 
andel elever med högst meritvärde vid examen. Skillnaden mellan meritvärdet vid ansökning och 
meritvärdet vid examen är relativt utjämnad mellan gymnasieskolorna. Björkängsgymnasiet 
meritvärde ut är inte jämförbar med de andra gymnasieskolorna eftersom det inte genomförs 
gymnasieexamen här.  

 

 

Figur 7 Antal avbrott, ej SPRINT (källa: samordnare BJ) 

Två av gymnasieskolorna har högre andel avbrott; Almåsgymnasiet och Björkängsgymnasiet. 

Antagningsorganisationen 
I följande diagram som redovisas förstahandsmottagna elever inom Sjuhärad som söker till Borås 
Stads kommunala gymnasieskolor. Statistiken för åren 2016 redovisas från den 15 september. För 
2019 redovisas statistik efter ansökningsperiodens stängning i februari men är uppdaterad med antal 
platser utifrån Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens beslut om förändring av antagnings-
organisationen 26 mars 2019. 
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Statistik över yrkesprogram 2016 

 

2016 visas ett högt söktryck till Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och 
transportprogrammet och El- och energiprogrammet. Hantverksprogrammet med inriktningarna 
Stylist och Frisör hade ett högt söktryck under 2016 

Statistik över högskoleförberedande program 2016 

 

2016 var söktrycket högst för Samhällsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. 
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Statistik över yrkesprogram (inkl. lärling) 2019, testkörning i mars 

 

Fram till i februari 2019 ses ett lägre söktryck än tidigare år på Hantverksprogrammet, Vård- och 
omsorgsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och det Industritekniska programmet.  

Hotell- och turismprogrammet visar samma nedåtgående trend som för 2017-2018 med lägre antal 
sökande. 

Statistik över högskoleförberedande program 2019, testkörning i mars 

 

Fram till i februari 2019 ses samma trend som tidigare år att Samhällsprogrammet är det mest sökta 
programmet.  

2018 var intresset för Naturvetenskapsprogrammet högre än för Ekonomiprogrammet, men i 
diagrammet ovan visas att detta har skiftat för 2019. Teknikprogrammet är det fjärde mest sökta 
programmet. Söktrycket är lägre för det Estetiska programmet inom samtliga inriktningar bland de 
högskoleförberedande programmen. 
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Sammanfattningsvis visar jämförelsen av statistiken för 2016 – 2019 att söktrycket för framförallt 
Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet har varit högre 
samtliga år än antalet platser som de kommunala gymnasieskolorna har organiserat.  

Programmen där antalet platser är fler än antalet sökande är Hantverksprogrammet, Industritekniska 
programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, det Estetiska programmet samt det 
Humanistiska programmet. 

 

Befolkningsunderlaget till gymnasieskolan 

 

Diagrammet utgår från nuläget med alla elever i Borås Stads gymnasieskolor våren 2019. Den 
markanta ökningen i blå linje i diagrammet, mellan nuvarande elevkull och kommande elevkull 
(skillnad mellan nuläget – befolkningsprognosen) förklaras av de individer i befolkningsunderlaget 
som inte går i gymnasieskolan, det vill säga de som antas finnas i registret för det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Den prognosticerade befolkningsökningen för 16-åringar är hämtad dels från Borås Stads 
stadsledningskansli (blå streckad linje) och dels från samverkanskommunernas befolkningsprognoser 
för åldersgruppen (regional samverkan, orange streckad linje). Samverkanskommunernas 
prognosticerade elevantal i Borås stads gymnasieskolor är beräknat på historiskt faktum att ca 25 % 
av deras ungdomar väljer gymnasieskolor i Borås. 

Utifrån befolkningsprognosen kommer elevantalet att öka något mellan åren 2019-2021. Prognosen 
visar också att elevantalet mellan åren 2021-2025 kommer öka i högre takt per år. 
Befolkningsprognosen innehåller in- och utflyttningar, födda och döda. Prognosen räknar inte in 
flyktingar/asylsökande förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i kommunen. Anledningen till 
detta är att gruppen flyktingar/asylsökande är osäkra kommuninvånare eftersom alla inte får 
uppehållstillstånd eller stannar kvar i kommunen efter att de eventuellt fått uppehållstillstånd. 
Boråsregionens etableringscenter (BREC) bedömer att det är cirka 10 nyanlända elever som är 
inflyttade till Borås mars 2019. 

3378

3914 4012 4133 4299 4465 4608

1074 982 985 1012 1048 1062 1076

4452
4896 4997 5145 5347 5527 5684

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

NU: 2017-2019 2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023 2022-2024 2023-2025

Elever: Nuläge och befolkningsprognos årskullar till år 2025

Boråsare Reg samv TOTALT



8 
 

Sammantaget visar prognosen för elevunderlaget att det kommer finnas ett behov av drygt 1200 
ytterligare elevplatser i Borås Stads gymnasieskolor till år 2025. 

Omvärldsanalys – vad säger forskningen? 
För en hållbar social samhällsutveckling är det viktigt med en målmedveten inkluderande strategi i 
utformandet av skolmiljöer. Progressiva insatser är nödvändiga för en optimal elevsammansättning i 
Borås Stads gymnasieskolor. Utan ett målmedvetet strategiskt förhållningssätt kan segregation 
mellan skolor uppstå utifrån olika faktorer, så som kön, etnicitet, utbildningarnas status, föräldrarnas 
utbildningsbakgrund, osv. Segregation kan i förlängningen leda till minskad social sammanhållning i 
det framväxande mångkulturella samhället, med minskad tolerans, solidaritet och ökade spänningar 
mellan olika grupper. (Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i skolan, Nihad Bunar 2015). 
Strävan efter integrerade skolmiljöer är därmed en förutsättning för en framtida hållbar 
samhällsstruktur i Borås Stad. 

OECD säger att investeringar i utbildningen för barn och ungdomar och ett allt mer inkluderande 
utbildningssystem är troligen en mer effektiv användning av resurserna än kortsiktiga initiativ som 
utformats för att överbrygga klyftor eller stödja olika marginaliserade grupper. (OECD, rapport nr 194 
s 54) 

I Välja yrke (SOU 2015:97, s 94) konstaterar utredarna att gymnasievalet är till stor del en fråga om 
identitetsskapande och grupptillhörighet. Eleven väljer ofta en skola där övriga elever förväntas ha 
samma bakgrund, ambitioner och intressen. Gymnasievalet innebär en sortering av elever. Denna 
sortering visar på en stark tendens till att reproducera rådande samhällsstrukturer, där föräldrarnas 
utbildningsbakgrund är den faktor som har störst betydelse för elevens gymnasieval. Elever med 
föräldrar som har högre utbildning väljer i hög grad studieförberedande program, medan elever med 
föräldrar som har högst gymnasieutbildning väljer i högre grad yrkesutbildningar. 

Av samtliga studerande i gymnasieskolan väljer knappt 30 % en yrkesutbildning. Det verkar finnas en 
norm att eleverna helst ska välja en högskoleförberedande utbildning. Enligt en undersökning som 
Välja yrke hänvisar till har niondeklassare en nedvärderande syn på yrkesutbildning och uttrycker att 
finns en tydlig statusskillnad mellan utbildningarna, där yrkesutbildningar förknippas med låg status. 
Tänkbara anledningar till detta enligt författarna kan vara att många yrken är okända för unga elever 
och kunskapen om olika alternativen är otillräckliga. Dessutom har synen på arbete och karriär 
förändrats och det för med sig att val av yrke sker senare i livet. Då elevens kunskapsnivå om 
alternativen är otillräcklig tenderar social bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå, kön och etnicitet 
vara starka styrningsmekanismer i samband med gymnasievalet. 

Undersökningar visar att elever på yrkesprogram har ofta goda kunskaper om högskoleförberedande 
programmen. Däremot är kunskapen om yrkesprogrammen bland elever på högskoleförberedande 
program låg. Dessa elever fokuserar på skillnader mellan olika högskoleförberedande utbildningar 
och yrkesutbildning ses inte som ett alternativ.  

Elever med utländsk bakgrund – och i synnerhet flickor i den gruppen – söker högskoleförberedande 
utbildningar av något högre utsträckning än elever med svensk bakgrund. Av samtliga elever med 
utländsk bakgrund studerar drygt 70 % på högskoleförberedande utbildningar, medan motsvarande 
siffra för elever med svensk bakgrund är 64 %. Detta trots att elever med utländsk bakgrund har ofta 
lägre betyg och att högskoleförberedande utbildningar kräver ofta högre meritvärden vid antagning. 
Av denna grupp är det även en högre andel som väljer vidare utbildning i form av högskolestudier 
jämfört med andelen elever med svensk bakgrund.  
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Nationell statistik visar (Skolverket, Siri läsåret 18/19) att på högskoleförberedande utbildningar är 
det en högre andel elever som påbörjar sina studier på förstahandsvalet än på yrkesprogram, där 
många elever kommer in på en lägre valrang.  

Segregation visar sig även i flickors och pojkars val av utbildning, vilket även tenderar att befästa 
rådande föreställningar om könsroller och yrkesidentitet. Högskoleförberedande utbildningar är mer 
jämställda, medan de flesta yrkesutbildningarna präglas av könssegregering. Utredarna understryker 
att könsuppdelningen mellan de nationella programmen har varit beständig över tid och rådande 
normer är svåra att bryta, utifrån den yrkessocialisation som pågår inom branscher och på 
arbetsplatser (APL).  

OECD menar att det är viktigt att arbeta med en utveckling bort från kategoriseringar. Unesco 
konstaterar att inkluderande skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan 
samtliga elever. (Forskning för klassrummet. Skolverket 2014, s 53-54) 

Familjens socioekonomiska bakgrund påverkar inte enbart elevens gymnasieval, utan även elevens 
möjligheter till en lyckad skolgång. Elever vars föräldrar har en kortare utbildning eller låg inkomst 
byter oftare program eller avbryter sina studier än andra elever. Troliga orsaker är att eleven saknar 
ofta vuxna att diskutera sin framtid med har inte möjlighet att tillräckligt med stöttning hemifrån. 

I utredningen Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i skolan (Nihad Bunar, 2015) påpekar 
författaren att elever med lågutbildade föräldrar, nyanlända elever och elever som bor i 
bostadsområden med sämre strukturella förutsättningar har störst svårigheter med att klara av 
skolan. Trots alla intentioner om att skolan ska vara en start motvikt mot sociala skillnader och 
tydlighet kring skolans kompensatoriska uppdrag lyckas inte den svenska skolan kompensera för 
elevernas olika bakgrund och förutsättningar. 

Enligt Nihad Bunar (2015) har en skolas socioekonomiska sammansättning, via den så kallade 
kamrateffekten, stark influens på elevernas framgång och betyg. Störst påverkan finns framför allt på 
de lägst presterande eleverna. Elevsammansättningen på en skola påverkar ungdomarnas relationer, 
självuppfattning och förväntningar på sig själva. Ju mer framtidstro eleven har desto starkare och 
positivt påverkas studieresultatet. Brist på framtidstro leder oftast till en nedåtgående spiral. Den 
socioekonomiska segregationen som kan finnas på en skola överlappar oftast den etniska, vilket kan 
leda till stigmatisering och en förstärkt segregation.  

Ökade skillnader i elevsammansättning skolor emellan leder till segregation som kan ta sig uttryck i 
ökade skillnader i möjligheter att lära. Enligt professor Kajsa Yang Hanssen (Förändrade möjligheter 
att lära, 2019) leder segregationen till förändrad kamratdynamik, som påverkar lärandemiljön - vilket 
påverkar elevernas skolresultat. Skillnader i lärandemiljön påverkar även skolors möjlighet att 
rekrytera kompetent och behörig personal, vilket leder till ökade skillnader i skolornas pedagogiska 
resurser. Detta i sin tur påverkar elevernas studieresultat ytterligare.  
 
Både internationella och nationella forskningsresultat visar på att kamrateffekter har stor betydelse 
för elevers resultat och att dessa påverkar lärandet kraftfullt. Håkansson och Sundberg pekar i sin 
översikt i Forskning för klassrummet (Skolverket 2014, s 64) på att svagpresterande elever, och pojkar 
generellt, är extra känsliga för kamrateffekter. En liknande slutsats drar forskaren Krister Sund efter 
att ha tittat på svenska förhållanden, nämligen att de svagaste eleverna var de som gynnades mest 
av att befinna sig en god social miljö. För elever med höga resultat var inte kamrateffekterna lika 
betydande. Det har också visat sig att kamrateffekter är större för pojkar än för flickor.  
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OECD i sin rapport Nr 194 (20190201) påpekar att skolstrukturen bör främja integration. Mångfalden 
i skolan ska spegla mångfalden i samhället och arbetet med integration är viktigt för att komma till 
rätta med glappet elevgrupper emellan.  

Sammanfattande diskussion utifrån nuläge och omvärld 
Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads gymnasieskolor finns en tydlig 
skillnad i socioekonomisk bakgrund och en tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en 
tydlig uppdelning med yrkesprogram och högskoleförberedande program. De yrkesförberedande 
programmen har en högre andel elever från andra kommuner, jämfört med de högskole-
förberedande programmen. Elevernas preferenser visar sig i att de i högre utsträckning väljer 
högskoleförberedande program 

Denna organisatoriska uppdelning skapar i sig en sortering av elever som motverkar inkluderingens 
alla fördelar. Allt för homogent sammansatta elevgrupperingar motverkar den socialt hållbara 
samhällsutvecklingen. Forskning säger att skolan är byggd på demokratiska principer, därför är det 
skolans uppgift att skapa en god miljö för den mångfald som barn och unga representerar.  

Det politiska uppdraget att i Borås Stads gymnasieskolor erbjuda alla nationella program och 
inriktningar (utom naturbruk) har, tillsammans med elevernas val, har medfört att vissa program blir 
förhållandevis små, vilket är mycket resurskrävande. 

Beslutet i Borås Stad att elever som inte är behöriga till nationella program på gymnasiet skall läsa på 
en perifert belägen skola, går emot forskning och beprövad erfarenhet. Denna elevgrupp måste 
inkluderas på övriga gymnasieskolor i Borås Stad för att nyttja fördelarna med positiva 
kamrateffekter som forskningen visar främjar måluppfyllelsen. Utbildning kan förläggas perifert, om 
utbildningens innehåll kräver sådana lokalmässiga förutsättningar som inte kan tillgodoses av de 
centralt belägna gymnasieskolorna.  

Utifrån OECD ´s konstaterande att ”nyttan med en ökande inkludering, kopplad till andra 
prioriteringar som social rättvisa och ett sammanhållet samhälle, är långsiktig. Investeringar i 
utbildningen för barn och ungdomar och ett allt mer inkluderande utbildningssystem är troligen en 
mer effektiv användning av resurserna än kortsiktiga initiativ som utformats för att överbrygga 
klyftor eller stödja olika marginaliserade grupper. (Forskning för klassrummet. Skolverket 2014, s 54) 

 

Förändrad programstruktur – några olika scenarion 
 

Förslag kring gymnasieskolans nationella program 

Verksamhetscheferna inom förvällningen har i en workshop-liknande arbetsform kommit fram till 
följande förslag kring hur gymnasieskolans nationella program skulle kunna organiseras. 

• Ekonomiprogrammet, inriktning juridik samverkar med samhällsprogrammet. 
• Ekonomiprogrammet, inriktning redovisning samverkar med handels- och 

administrationsprogrammet. 
• Handel- och administrationsprogrammet samverkar med ekonomiprogrammet, inriktning 

juridik). 
• Hotell- och turismprogrammet samverkar med humanistiska programmet, inriktning språk. 
• Vård- och omsorgsprogrammet samverkar med naturprogrammet, inriktning medicin. 
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• Teknikprogrammet samverkar med industritekniska programmet. 
• Teknikprogrammet samverkar med el- och energiprogrammet. 
• Teknikprogrammet samverkar med bygg- och anläggninsgprogrammet. 
• Teknikprogrammet inriktning design samverkar med hantverksprogrammet inriktning textil. 
• Samhällsprogrammet inriktning media samverkar med estetprogrammet. 

Bedömningarna är gjorda utifrån ett perspektiv som fokuserar på utbildningarnas innehåll och vad 
som anses vara praktiskt genomförbart. 

Det finns potential att Vuxenutbildningen genom intraprenad skulle kunna sälja betydligt mer 
utbildning av gymnasieskolan. 

Förslag kring gymnasieskolans individuella program (inklusive språkintroduktion) 

Eleverna på individuella programmet sprids på alla gymnasieskolorna. De elever som vill utbilda sig 
mot ett yrke organiseras på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet (lärlingsspår, yrkesspår mot 
industriprogrammet osv). De elever som vill ha en högskoleförberedande utbildning organiseras på 
Bäckängsgymnaset och Sven Eriksongymnasiet. 

För att möta de individers behov som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret måste det 
organiseras för en centralt belägen vägledning som kan ta emot dessa individer för vägledning och 
vidare guidning mot gymnasieprogrammen. Denna organisation innefattar också att det skapas 
möjligheter för en flexibel antagning för dessa individer, de skall inte behöva vänta upp till ett år för 
att kunna börja gymnasieskolan. 

En konsekvens om verksamheten organiseras enligt förslaget är att Kyllaredsgymnasiet inte kommer 
behövas, hyresavtalet bör sägas upp. 

Förslag kring stödverksamheten för elever med autismspektratillstånd 

Det bör organiseras enheter på gymnasieskolorna med kompetens för att möta dessa elevers behov, 
när de läser på de program som de antagits på. 

Förslag kring gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolans nationella program samlas som en enhet, på en gymnasieskola. 

Gymnasiesärskolans individuella program samlas som en enhet, på en annan gymnasieskola. 

För att skapa trygghet för elevgruppen behöver dessa klasser vara i en sammanhållen del på skolan. 

Kapacitetsökningar på befintliga gymnasieskolor 

Bedömningen är att följande gymnasieskolor har potential för kapacitetsökningar: 

• Viskastrandsgymnasiet kan ta emot ytterligare 250 elever. Kräver förhyrning av externa 
lokaler (förslag finns). 

• Bäckängsgymnaset kan ta emot ytterligare 180 elever. Förstudie för tillbyggnad pågår. 
• Almåsgymnasiet kan ta emot ytterligare 300 elever. Kräver mindre ombyggnad av de lokaler 

som Vuxenutbildningen tidigare nyttjade. 
• Sven Erikson kan ta emot ytterligare 90 elever i närtid. Kräver mindre ombyggnad i de lokaler 

där turistbyrån fanns. 

Sammantaget finns en kapacitetsökning för drygt 800 elever på befintliga gymnasieskolor.  
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Det finns ett akut behov att anpassa lokalerna på Hulta Ängar för gymnasiesärskolans individuella 
program. 

Behovet av ytterligare en gymnasieskola 

Elevprognosen visar på behovet av en ny gymnasieskola på sikt, utöver kapacitetsökningen på de 
befintliga skolorna. Detta skulle kunna realiseras inom 3 år, förutsatt att det finns lämpliga objekt att 
hyra. Lokalbehovet för 1000 elever bedöms ligga mellan 12 000 – 15 000 kvm, variationen beror på 
program, schemaläggning, lokalernas utformning osv. 

Det finns i dag inga tydliga alternativ med fastigheter i centralt läge, men LFF jobbar brett med 
frågan. Alternativet att bygga en helt ny fastighet för en gymnasieskola har låg sannolikhet på grund 
av brist på mark i lämpligt läge. 

Avslutande rekommendationer 
 

• Friskoleetableringar kan påverka söktryck till Borås Stads gymnasieskolor. Det finns ansökan 
från en fristående aktör på 540 elevplatser. 

• Framgångar med KAA kan öka söktrycket på gymnasieskolan. 

• Ungdomars preferens gällande yrkesutbildning – högskoleförberedande. Som det är nu 
skapar detta ett större söktryck på de skolor där de högskoleförberedande programmen 
finns och platserna på de yrkesinriktade skolorna fylls inte. 

• Värna skolornas attraktionskraft, för att inte tappa i söktrycket. 

• Våra befintliga skolors maxkapacitet efter anpassningar gör det möjligt att hantera 
elevökningen de närmaste åren. 

• Befolkningsprognosen på längre sikt visar en elevökning som inte kan hanteras med enbart 
den kapacitet som finns på befintliga gymnasieskolor. Det finns ett behov att påbörja 
projekteringen för ytterligare en gymnasieskola i Borås under 2020. 

• Politiska beslutet från 2011-2012 att alla nationella program och inriktningar skall erbjudas. 
Behöver detta omprövas, med tanke på integration och effektiv resursanvändning? 

• Hur kan lokalerna i Kyllared nyttjas på bästa sätt? 

• Programstrukturen på gymnasieskolorna behöver ses över i syfte att främja integration för 
ökad måluppfyllelse. 
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Denna kvalitetsrapport beskriver inledningsvis måluppfyllelsen och 

kvalitetsarbetet i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Rapporten 

bygger på de kvalitetsbedömningar som respektive verksamhet genomfört. I 

rapporten redovisas förvaltningens resultat, utifrån lokal statistik. Samtliga 

uppgifter kommer att finnas tillgängliga för riksjämförelse i december 2019 då 

Skolverket publicerar sin statistik.  

 

Slutligen presenterar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en analys 

av de samlade resultaten kopplade till respektive utvecklingsområde i 

Bildningsstaden Borås Strategi: 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 

 Värdegrund 

 Barn- och elevhälsoarbete 

 Nyanlända/modersmål 

 Digital kompetens 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Resultatpresentationen och analysen i denna rapport bygger på Skolverkets 

kvalitetsmodell vilken i de allmänna råden sätter ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Inom ramen för analysarbetet används SIQs modell för 

kundorienterad verksamhetsutveckling vilken belyser arbetssätt, tillämpning, 

resultat, utvärdering och förbättring. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller 

kunskaper och värdegrund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet 

med de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige. Förvaltningen har, inom ramen 

för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan 

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

högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever 

med minst E i samtliga kurser.  

 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den 

förvaltningsövergripande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har 

förvaltningen identifierat några övergripande utvecklingsområden. Dessa är 

föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2019/20: 

 

 Främja integration. 

 Ökad måluppfyllelse.  

 Framtidens lärande. 

 Kompetensförsörjning. 
               

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport 2018/2019, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen                               

Samverkan 

FSG 191204 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

  
      Datum: 2019-11-12 

 

       
  

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildnings-
förvaltningen 

KVALITETSRAPPORT 

läsåret 

2018/19 

 
  



 

2 
 

 

Innehåll 
 

Sammandrag 

1. Inledning 

2. Resultat - i kunskaper 

2.1 Resultat gymnasieskolan 

2.2 Resultat gymnasiesärskolan 

2.3 Resultat vuxenutbildningen 

3. Resultat – värdegrund 

3.1 Resultat gymnasie- och vuxenutbildningen – skolklimat 

3.2 Resultat gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna – skolklimat 

4. Analys och fortsatt arbete 

4.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

4.2 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 

4.3 Värdegrund 

4.4 Barn- och elevhälsoarbete 

4.5 Nyanlända/modersmål 

4.6 Digital kompetens 

 

 

 

 
  



 

3 
 

 

Sammandrag 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värde-
grund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet med de 25 % bästa skolkommunerna i 
Sverige. Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det 
finns variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- 
och högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i 
samtliga kurser.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergri-
pande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande ut-
vecklingsområden. Dessa är föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2019/20: 
 

 Främja integration. 

 Ökad måluppfyllelse.  

 Framtidens lärande. 

 Kompetensförsörjning. 
 

1. Inledning 
 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och skolenheter systema-
tiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nat-
ionella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.  
 
I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsplan 2016-2021 finns följande över-
gripande målsättning för samtliga verksamheter: 
 
”Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling” 
 
Denna kvalitetsrapport beskriver inledningsvis måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet i Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. Rapporten bygger på de kvalitetsbedömningar som respek-
tive verksamhet genomfört. I rapporten redovisas förvaltningens resultat, utifrån lokal statistik. 
Samtliga uppgifter kommer att finnas tillgängliga för riksjämförelse i december 2019 då Skolver-
ket publicerar sin statistik.  
 
Slutligen presenterar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en analys av de samlade re-

sultaten kopplade till respektive utvecklingsområde i Bildningsstaden Borås Strategi: 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 

 Värdegrund 

 Barn- och elevhälsoarbete 

 Nyanlända/modersmål 

 Digital kompetens 
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Resultatpresentationen och analysen i denna rapport bygger på Skolverkets kvalitetsmodell vilken 

i de allmänna råden sätter ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för analysar-

betet används SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling vilken belyser arbetssätt, till-

lämpning, resultat, utvärdering och förbättring. 

 
2.  Resultat - i kunskaper 

 
2.1 Resultat gymnasieskolan  
 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås finns 
följande mål för gymnasieskolan: 
 

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

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med en högskoleförberedande- respektive yrkesexa-
men. 

• Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  
 

Jämförelse med riket sker inom följande områden: 
a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år. 
b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola. 
c) Genomsnittlig betygspoäng. 
d) Högskoleförberedande- respektive yrkesexamen. 

 
Examensbevis med minst godkänt betyg (E) i alla kurser 
För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha 
godkänt i svenska 1, eller i svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är 
också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt 
gymnasiearbete.  
 
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst minst 2 500 poäng varav 2 250 poäng 
ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller i svenska som andraspråk 1, 2 
och 3, engelska 5 och 6 samt i matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.  
En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis. En elev som inte uppnår 
kraven för gymnasieexamen får ett studiebevis. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg 
(E) i alla kurser efter avslutad utbildning. Läsåret 2018/19 hade 71,5 procent (17/18 76,5 pro-
cent) av avgångseleverna ett examensbevis från ett fullständigt eller utökat program med minst 
godkänt betyg (E) i alla kurser. Jämfört med föregående år har resultatet försämrats med 5 % .   
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Examensbevis med minst E i alla kurser – andel i % 2017-18 
(lokal statistik) 

2018-19 
(lokal statistik) 

Almås 73 81 

Bäckäng 90 78 

Sven Erikson 78 inkl. IB 52 exkl. IB 

Viskastrand 65 77 

TOTALT 76,5 inkl. IB 71,5 exkl. IB 

Källa: GVUF/Lokal statistik 
 

Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 
Andelen elever som gick ut med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen i Borås Stads 
gymnasieskolor var 87 % (lokal statistik), vilket vid en jämförelse är samma resultat som föregå-
ende år. Skolverkets nationella statistik (SIRIS) kommer i december 2019 och först då kan riks-
jämförelse göras. 
 

Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesex-
amen – andel i % 

2017-18 
(SIRIS) 

2018-19 
(lokal statistik) 

Almås 90 91 

Bäckäng 95 91 

Sven Erikson 94 78 

Viskastrand 93 87 

TOTALT 91 87 

Källa: Skolverket/SIRIS, GVUF/Lokal statistik 
 

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor är totalt 14,4 för 
de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Jämfört med föregående år är re-
sultatet något över. Riksjämförelse kan göras i december 2019 då Skolverket presenterar sin sta-
tistik.   
 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med exa-
men, totalt. 

Borås 2017-18 
(SIRIS) 

2018-19 
(lokal statistik) 

Högskoleförberedande program 14,7 14,9 

Yrkesprogram 13,8 13,7 

TOTALT 14,3 14,4 

Källa: Skolverket/SIRIS, GVUF/Lokal statistik 
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med exa-
men, skolvis 

Borås 2017-18 
(SIRIS) 

2018-19 
(lokal statistik) 

Almås 14 14,1 

Bäckäng 15 15,2 

Sven Erikson 14,5 14 

Viskastrand 13,8 13,5 

TOTALT 14,3 14,4 

Källa: Skolverket/SIRIS, GVUF/Lokal statistik 

 
Högst betygssnitt på skolnivå har Bäckängsgymnasiet följt av Almåsgymnasiet, Sven Eriksons-
gymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Bäckängsgymnasiet har enbart högskoleförberedande pro-
gram. På Sven Eriksonsgymnasiet finns företrädesvis högskoleförberedande program men även 
ett yrkesprogram, Barn- och fritidsprogrammet. Förhållandet är det motsatta på Viskastrands-
gymnasiet som har yrkesprogram men även ett högskoleförberedande program, Estetiska pro-
grammet med inriktningen estetik och media. Almåsgymnasiet har enbart yrkesprogram. Riksjäm-
förelse kan göras i december 2019 då Skolverket presenterar sin statistik.   
 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med examen - 
programvis 

Poängsnitt 17-18 
(SIRIS) 

2018-19 
(lokal statistik) 

Barn- och fritidsprogrammet 13,3 13,7 

Bygg- och anläggningsprogrammet 14,1 14,1 

Ekonomiprogrammet 14,1 13,4 

El- och energiprogrammet 12,5 12,7 

Estetiska programmet 13,5 14,5 

Fordons- och transportprogrammet 13,9 13 

Handels- och administrationsprogrammet 12,8 13,4 

Hantverksprogrammet 14,6 14,6 

Hotell- och turismprogrammet 13,9 14,2 

Humanistiska programmet 15,1 14,1 

Industritekniska programmet 13,6 14 

Naturvetenskapsprogrammet 15,7 16 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 14,5 15,7 

Samhällsvetenskapsprogrammet 15,0 15 

Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet 16,6 17,8 

Teknikprogrammet 14,5 14,5 

VVS- och fastighetsprogrammet 13,4 12,2 

Vård- och omsorgsprogrammet 13,6 13,6 

TOTALT 14,30 14,4 

International Baccalaureate 15,42 17,2 

Källa: Skolverket/SIRIS, GVUF/Lokal statistik 

 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP)för Barn- och fritidsprogrammet, som bedrivs på både Almås-
gymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet, avser programmet som helhet. Det finns en skillnad mel-
lan skolorna avseende GBP där GBP på Almåsgymnasiet är 14,5 och GBP på Sven Eriksonsgym-
nasiet är 12,4. GBP för Estetiska programmet, som bedrivs både på Bäckängsgymnasiet och 
Viskastrandsgymnasiet, avser programmet som helhet. Det finns ingen skillnad mellan skolorna 
avseende GBP. Riksjämförelse kan göras i december 2019 då Skolverket presenterar sin statistik.   
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Genomsnittlig betygspoäng för fristående gymnasieskolor i Borås  
Skolverkets statistik för läsåret 2018/19 kommer i december 2019. Läsåret 2017/18 var den sam-
mantagna genomsnittliga betygspoängen för de fristående gymnasieskolorna i Borås 13,6. 
 
Behörighet till Högskola  
För högskolebehörighet ska eleven ha gymnasieexamen med godkänt betyg eller högre i minst 90 
procent av den totala kurspoängen 2 500 poäng d.v.s. har minst 2 250 gymnasiepoäng med lägst 
betyget E.  

Elever som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande behörig-
het till högskolan.  

För elever på yrkesprogram finns möjligheten att läsa till kurser för att få grundläggande högsko-
lebehörighet, då dessa inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Sedan höstterminen 2013 kan 
alla nationella yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 
2500 poäng. Andel elever på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och 
högskola uppgick till 35,3 % av totala andelen elever med avgångsbetyg (examensbevis eller stu-
diebevis), vilket är något högre än föregående år. 

 Högskolebehörighet på yrkesprogram, andel i % av alla ele-

ver med avgångsbetyg 

2017/18  

(SIRIS) 

2018-19 
(lokal statistik) 

AL 39,6 41 

SE (Barn- och fritidsprogrammet) 30 35,3 

VS 31 29 

TOTALT 33,5 35,3 

Källa: Skolverket/SIRIS, GVUF/Lokal statistik 

 
Redovisningen ovan avser andelen av samtliga elever med avgångsbetyg, antingen examensbevis 
eller studiebevis från ett yrkesprogram. Riksjämförelse avseende högskolebehörighet kan göras i 
december 2019 då Skolverket presenterar sin statistik. 
 
Fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år 
Statistik för fullföljd utbildning i gymnasieskolan finns tillgänglig i december 2019 då Skolverket 
presenterar sin statistik. 
 
Avbrott 
Studieavgång, d.v.s. avbrott, innebär att eleven har slutat på ett nationellt program på gymnasie-
skolan i Borås och inte fortsatt sina studier på något annat program i kommunal gymnasieskola i 
Borås. Elever på skolorna som inte är folkbokförda i Borås kan dock vid avbrott fullfölja sina 
studier i hemkommunen. Andel elever som gör avbrott i sina studier ligger på samma nivå som 
riket i övrigt. 
 

Studieavbrott (inkl. Introduktionsprogram)- andel i %  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 

Läsår 2018/19 (Totalt antal elever) 9 8 2 7 

Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2019 per 20 juni. 
 

Studieavbrott - andel i % per skola  AL BJ BÄ SE VS Totalt 

Läsår 2018/19 (Totalt antal elever) 8,7 38 1,8 2,7 5,1 11,2 

Källa: UBK/Lokal statistik (samtliga gymnasieelever), avgång 2019 per 20 juni. 
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Introduktionsprogram 

Det finns sammanlagt fem introduktionsprogram i gymnasieskolan. Dessa är preparandutbild-
ning, individuellt alternativ, programinriktat individuellt program, språkintroduktion och yrkesin-
troduktion. I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden 
Borås finns följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Jämförelse sker inom följande områden1: 

a) Genomsnittlig betygspoäng. 

b) Skolbakgrund/tid i Sverige. 

 
Alla elever på Introduktionsprogrammen går efter 1 
års studier vidare till ett nationellt program, fort-
satta studier, arbete eller annan sysselsättning 

2017/18 
andel i % 
(lokal statistik) 

2018-19 
(lokal statistik) 

Björkängsgymnasiet 82 Statistik saknas 

Källa: GVUF/Lokal statistik. 
 
Personella förutsättningar – Gymnasieskolan 
 

2018 
(2017 inom parentes) 

Lärare med lärarleg. och behö-
righet i ämnet, Borås – andel i % 

Lärare med lärarleg. och behö-
righet i ämnet, samtl. kom. – an-
del i % 

Gymnasieskola 87 (91,3)  78,8 (83,9) 

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

 

2.2 Resultat gymnasiesärskolan  
 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås finns 
följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån betyg och kommu-

nikativ förmåga, samt få stöd att säkerställa övergången till arbetslivet. 

 Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga äm-

nen. 

Betyg efter avslutad utbild-
ning 2018-19, antal och andel 
elever 

Almås nationella 
program, an-
tal/andel i % 

Bergslena A nationella 
program, antal/andel i % 

Viskastrand nationella 
program, antal/andel 
i % 

Slutbetyg 7 (100 %) 7 (100 %) 1 (100%) 

Samlat betygsdokument 0 0 0 

Saknar betyg 0 0 0 

                                                 
1 Ett system för att mäta elevernas resultat inom dessa områden är under utarbetande. Tillsvidare används därför mål 

från tidigare utvecklingsplan ”Alla elever på Introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till ett nationellt 

program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning”. 
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Totalt antal elever som av-
slutat sin utbildning i Gy-sär 

7 7 1 

Elev omvänt integrerad be-
tyg ges av Tullengymnasiet 
alt. annan kommun 

-   - - 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS 

Av de elever som läsåret 2018/2019 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga ele-
ver ett slutbetyg vilket är något bättre än föregående år.  
 

Arbete/sysselsätt-
ning efter avslutad 
utbildning i Gy-sär 
2018-19, antal och an-
del elever 

AL nation-
ella pro-
gram, an-
tal/andel i 
% 

BE A nation-
ella program, 
antal/andel i 
% 

VS nationella 
program, an-
tal/andel i % 

Hulta Ängar 
Individuellt 
program an-
tal/andel i % 

Almås Indivi-
duellt pro-
gram an-
tal/andel i % 

Anställning med lö-
nebidrag 

1 (14 %) 1 (14 %) 1 (100 %) 1 0 

Arbetspraktik 0 1 (14 %) 0 0 0 

Fortsatt utbildning 0 1 (14 %) 0 0 0 

Daglig verksamhet 6 (86 %) 4 (57 %) 0 1 (100 %) 3 (100 %) 

Avflyttad till annan 
ort med fortsatt stu-
diegång 

0 0 0 0 0 

Elever i uppföljning 
sysselsättning ej klar 

0 0 0 0 0 

Totalt antal elever 
som avslutat sin ut-
bildning i Gy-sär 

7  7 1 4 3 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS, * AF - Arbetsförmedlingen 

 
För varje avgångselev görs en individuell planering för fortsatt sysselsättning efter avslutade stu-
dier. 15 elever avslutade gymnasiesärskolans nationella program och 7 avslutade individuellt pro-
gram, totalt 22 elever. Samtliga elever hade någon form av sysselsättning, vilket är något högre än 
föregående år.  
 
Personella förutsättningar – Gymnasiesärskolan 
 

2019 
(2018 inom parentes) 

Lärare med ped. högskoleex, 
Borås – andel i % 

Lärare med ped. högskoleex, 
samtl. kom. – andel i % 

Gymnasiesärskola 84,6 (83,3) 80,9 (85,8) 

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

 
2.3 Resultat Vuxenutbildningen – i kunskaper 
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I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås finns 
följande mål för vuxenutbildningen: 
 

 Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål.  

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Studieplan 
Den övergripande måluppfyllelsen operationaliseras med hjälp av en indikator2 över hur stor an-
del av eleverna som bedöms fullfölja sin studieplan på ett tillfredsställande sätt. 
 

Indikator Målvärde 2019 Utfall 2019 Målvärde 2025 

Alla elever ska fullfölja sin studieplan ut-
ifrån personligt uppsatta mål. 

65 % 

 

63 % 75 % 

 

Källa: Lokal statistik/VUX 

 

Målvärdet för 2019 är satt till att 65 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 

uppsatta mål. Utfallet för 2019 blev 63 % dvs. något lägre än det satta målvärdet.  Det är viktigt 

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

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

att avsluta sina studier i förtid.  

 
Personella förutsättningar – Vuxenutbildningen 
 

2019 
(2018 inom parentes) 

Lärare med ped. högskoleex, 
Borås – andel i % 

Lärare med ped. högskoleex, 
samtl. kom. – andel i % 

Komvux (grundläggande och gymn-
asial) 

84,3 (87) 
 

80,6 (82,5) 
 

Särskild utbildning för vuxna 100 (100) 
 

88,6 (89,1) 

Svenska för invandrare 72,5 (79,4) 
 

72 (73,4) 

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 
 
 

3. Resultat - värdegrund 

 
3.1 Resultat gymnasie- och vuxenutbildningen – värdegrund  
Skolklimatundersökningen (samtliga skolenheter exkl. sär GY/VUX - elever och elever VUX 
upphandling) 
 
Skolklimatundersökningen genomförs årligen och belyser 4 områden: Värdegrund, Undervisning-
ens kvalitet, Inflytande och delaktighet och Rektor. Klimatundersökning genomförs av såväl ele-
ver som personal med en relativt hög svarsfrekvens där 74,8 % av eleverna besvarade enkäten. 
Inom områdena tar lärare och elever ställning till ett antal påståenden med en fyrgradig svars-
skala: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer ganska dåligt, 3 Stämmer ganska bra, 4 Stämmer helt och 
hållet. 
 

                                                 
2 Indikatorn bygger på ett slumpmässigt urval vilket innebär att slumpmässiga variationer i indikatorn som en följd av 

urvalet förekommer. Indikatorn och målvärdena bör ses som ett grovt riktmärke. 
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Resultatet på Skolklimatundersökningen har över tid legat stabilt runt 3 eller strax däröver vilket 
får anses som ett högt resultat. Särskilt högt ligger området Värdegrund där både elever och per-
sonal gör en hög skattning. Något lägre har man skattat områdena som omfattar Undervisningens 
kvalitet och Inflytande och delaktighet. Området rektor har skattats lägre av elever än lärare men 
ligger på samma nivå som föregående års resultat. Det finns en variation mellan elever och lärares 
svar framförallt gällande området rektor. 
 

 
Genomsnitt 

Värdegrund, Undervisningens innehåll och kvalitet, Inflytande och delaktighet, Rek-
tor 

(läsåret 17/18 inom parentes) 

Lärare 3,2 (3,1) 

Elever 3,1 (3) 

Totalt 3,2 (3) 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 

 

Område Elever 
(läsåret 17/18 inom parentes) 

Lärare 
(läsåret 17/18 inom parentes) 

Värdegrund 3,4 (3,4) 3,4 (3,2) 

Undervisningens kvalitet  3 (2,7) 3,2 (3,2) 

Inflytande och delaktighet 3,1 (3) 3,1 (3,1) 

Rektor 2,7 (2,7) 3,1 (3,1) 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 
 

3.2 Resultat SÄR GY/VUX – värdegrund 
Skolklimatundersökningen (samtliga skolenheter sär GY/VUX ) 
 
Inför 2017 tog GVUF fram en för Gymnasiesärskolan anpassad enkät med rubrikerna: Kunskap 
och lärande, Delaktighet och inflytande, Bemötande och Trygghet och trivsel. Klimatundersök-
ning genomförs av såväl elever som personal med en mycket hög svarsfrekvens. Inom områdena 
tar elever ställning till ett antal påståenden med en tregradig svarsskala: 1 Stämmer helt, 2 Stäm-
mer delvis, 3 Stämmer inte alls. 
 

Område Elever 
(läsåret 17/18 inom parentes) 

Kunskap och lärande 2,5 (2,5) 

Delaktighet och inflytande 2,7 (2,8) 

Bemötande 2,8 (2,8) 

Trygghet och trivsel 2,6 (2,7) 

Totalt 2,6 (2,7) 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 
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Resultatet på Skolklimatundersökningen omfattande elever inom SÄR GY/VUX ligger mycket 
högt inom samtliga områden. Resultatet ligger i stort på samma nivå som föregående läsår.  

  
4.  Analys och fortsatt arbete 

 
Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i alla skolformer är Skolverkets allmänna råd 

om systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med modellen nedan3: 

 

 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisar i sin analys de samlade resultaten kopp-

lade till respektive utvecklingsområde i Bildningsstaden Borås Strategi: 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 

 Värdegrund 

 Barn- och elevhälsoarbete 

 Nyanlända/modersmål 

 Digital kompetens 

 

Modellen för analysen bygger på SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och be-
lyser arbetssätt, tillämpning, resultat, utvärdering och förbättring. 

 

                                                 
3  Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

Arbetssätt 
Tillämpning 
Resultat 
Utvärdering 
Förbättring 
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4.1 Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Valda arbetssätt 
Samtliga verksamheter har tagit fram och implementerat en utvecklingsplan kopplad till den för-
valtningsövergripande Bildningsstaden Borås. I verksamheternas utvecklingsplaner finns priorite-
rade utvecklingsområden definierade samt hur man avser att arbeta med dessa inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet. Skolenheternas utvecklingsområden och insatser kopplade till 
dessa följs upp på skolnivå och förs in i det för förvaltningen gemensamma kvalitetsarbetet. För-
valtningens system för det systematiska kvalitetsarbetet bygger på s.k. kvalitetsbedömningar (en 
gemensam mall är framtagen) vilka genomförs på respektive skolenhet. Skolenheternas kvalitets-
bedömningar följs upp av respektive verksamhetschef som i sin tur gör en kvalitetsbedömning 
för hela verksamheten. Verksamhetschefernas kvalitetsbedömningar ligger till grund för denna 
rapport. 
 
Under läsåret 2018/19 har fokus för det gemensamma kvalitetsarbetet legat på att identifiera och 
analysera kommande förvaltningsgemensamma utvecklingsområden samt sätta ramarna för hur 
förvaltningen ska ta sig an dessa. 
 
Förvaltningsgemensamma och skolspecifika enkäter genomförs för att följa upp elevers upple-
velse av undervisningens kvalitet. Resultaten på enkäter analyseras och följs upp på skolenhets-, 
verksamhets- och förvaltningsnivå. 
 
Tillämpning 
Kvalitetsarbetet är en systematisk och integrerade del av det dagliga arbetet på varje skolenhet. 
Det finns ett system, vilket beskrivs ovan, för att rapportera vidare till nästa nivå samt ett system 
för att återkoppla resultaten till lärarna för vidare analys och åtgärder i förbättringsarbetet.  
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värde-
grund har legat på en stabil nivå, bland de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige, under flera års 
tid. Det finns exempelvis en tydlig positiv trend över tid gällande elevernas genomsnittliga be-
tygspoäng.  
Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns vari-
ationer mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och hög-
skoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga 
kurser. Det finns några kurser som utmärker sig negativt gällande andel elever med F-betyg. 
Borås resultat är jämförbart med övriga riket på så sätt att det är en nationell trend att just dessa 
kurser har en hög andel elever med F-betyg. 
 
Inom områden som verksamheterna arbetat fokuserat med över tid har resultaten ökat markant 
t.ex. gällande genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan och andel elever med betyg efter avslu-
tade studier i gymnasiesärskolan. En framgångsfaktor som är genomgående i förbättringsarbetet 
är att en gedigen analys av orsakerna till resultaten genomförts samt att alla nivåer på skolan varit 
involverade i analys- och förbättringsarbetet.   
 
Utvärdering 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under en längre tid arbetat fram en framgångs-
rik modell för det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå med förgrening ned på verk-
samhets- och enhetsnivå. Modellen som används är kvalitetsbedömningen vilken är känd av alla 
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och har en koppling till den gemensamma utvecklingsplanen. I arbetet med att genomföra kvali-
tetsbedömningen är både lärare och skolledning delaktiga vilket har visat sig vara framgångsrikt i 
förbättringsarbetet.  
 
Kvalitetsbedömningarna ligger till grund för förvaltningens analys och leder fram till verksam-
hetsspecifika eller vid behov förvaltningsövergripande förbättringsåtgärder. Förvaltningens led-
ningsgrupp analyserar och följer tillsammans upp de samlade resultaten och anger riktningen för 
gemensamma åtgärder. Under läsåret 2018/19 blev resultatet av analysen fyra, för förvaltningen 
gemensamma, utvecklingsområden. Under läsåret har arbete pågått med att ta fram analysun-
derlag samt tillsätta arbetsgrupper för det fortsatta utvecklingsarbetet.   
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med de förvalt-
ningsövergripande utvecklingsområdena i syfte att höja måluppfyllelsen och skapa likvärdiga för-
utsättningar för elevernas lärande. 
 

4.2 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 
 
Valda arbetssätt 
Grunden för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med ”Det goda lärandet” är 
att fokus ska ligga på höga förväntningar på såväl lärare som elever. Vad gäller lärarnas arbete 
handlar det ytterst om förmågan att bygga goda relationer med eleverna, att pedagogiskt och di-
daktiskt möta elevernas behov samt förmågan att utmana och stödja eleverna i deras lärande. Re-
sultatet av ”Det goda lärandet” ska vara att alla elever lämnar skolan med goda kunskaper och 
med förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. 
 
En av utgångspunkten för ”Det goda lärandet” är att lärare har ett formativt perspektiv på lä-
rande. Det förutsätter att även läraren ingår i ett professionellt kollegialt lärande där de samarbe-
tar med varandra om undervisningens möjligheter och utmaningar. Förvaltningens verksamheter 
har valt olika modeller för att tillse att alla lärare omfattas av ett professionellt kollegialt lärande, 
gemensamt för alla är dock att förstelärare används i arbetet med att planera, följa upp och analy-
sera undervisningens resultat samt stödja i förbättringsarbetet. Exempel på modeller för profess-
ionsutveckling är Learing Study, Läslyftet, Matematiklyftet, systemteoretisk kompetensutveckling 
och Cooperative Learning.  
 
Tillämpning 
Vi ser att formativa perspektiv på lärande är synligt i alla våra verksamheter men att det varierar 
mellan lärare gällande tillämpning och förståelse för hur ett sådant perspektiv på lärande kan på-
verka progressionen i elevens lärande.  
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens målbild är att samtliga verksamheter ska känne-
tecknas av ett professionellt pedagogiskt klimat där elevens lärande och resultat står i fokus, där 
eleven äger sin egen lärprocess och där all undervisning tar sin utgångspunkt i formativa perspek-
tiv på lärande.  
 
Förvaltningens resultat är med utgångspunkt i målbilden varierande. Områden som berör lärarens 
relation till eleverna, vilket får anses vara en grundförutsättning för elevens lärande, uppvisar i 
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Skolklimatundersökningen höga och stabila resultat över tid. Elever upplever generellt att de kän-
ner sig trygga i skolan och att de har en god relation till sina lärare. Gällande områden som berör 
inflytande och delaktighet samt undervisningens kvalitet uppvisas ett lägre resultat med viss vari-
ation mellan enheter. Generellt upplever en betydande andel elever att deras inflytande över 
undervisningen är för låg, att de inte alltid förstår lärandemålen eller får ett tillräckligt stöd för att 
utvecklas i sitt lärande.  
 
En slutsats utifrån resultaten ovan är att elever har stabila grundförutsättningar för att lyckas i 
skolan då de i hög grad trivs och känner sig trygga. Resultat i form av betyg skulle dock sannolikt 
öka och färre elever göra avbrott i sina studier om de dessutom i högre grad upplevde att de hade 
inflytande över undervisningen, hade större förståelse för lärandemålen och fick mer stöd av lära-
ren. Det är sannolikt så att det finns ett samband mellan kurser med låga resultat och elevers för-
ståelse av lärandemål.  
 
Utvärdering 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen identifierat behov av att dju-
pare analysera orsaker till att elever uppger att de har litet inflytande över undervisningens inne-
håll och utformning och på vilket sätt detta kan påverka enskilda kursers resultat negativt. Under 
föregående läsår genomfördes flera aktiviteter och åtgärder i syfte att ytterligare kartlägga orsaker 
till låga resultat samt ta reda på bakomliggande orsaker till att elever gör avbrott i sina studier. Or-
saker till avbrott kan vara flera t.ex. att eleven inte kommit in på sitt förstahandsval, lärares gene-
rella förmåga att skapa goda relationer till sina elever samt i vilken grad elever får vara delaktiga i 
och ha inflytande över undervisningen. 
 
Verksamheternas egna insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbätt-
ringar samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa lärares bedömningskompetens. Det sker exempelvis genom analyser av betygsresultat som 
återkopplas till verksamheten via förvaltningens ledningsgrupp. På verksamhetsnivå har förstelä-
rarna en viktig roll i arbetet med gemensamma analyser, samplanering av kurser, auskultationer 
och framtagande av modeller för elevers delaktighet och inflytande.  
 

4.3 Värdegrund 
 
Valda arbetssätt 
Grunden för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med värdegrund är att den i 
sin helhet omfattar hur vi utövar arbetet med inkludering och likvärdighet, demokrati och likabe-
handling, för jämställdhet och mot diskriminering, trakasserier, främlingsfientlighet och rasism. 
Det handlar om att i varje verksamhet skapa en kultur som genomsyras av ett hälsofrämjande ar-
bete vilket har som syfte att skapa trygghet och studiero. Alla som arbetar i våra verksamheter ska 
vara med och bidra till att skapa de bästa förutsättningar för eleven att lyckas i sin kunskapsut-
veckling. 
 
Förvaltningens utvecklingsplan pekar ut riktningen för värdegrundsarbetet i form av målbild och 
önskvärt förlopp i arbetet. Varje verksamhet utarbetar med utgångspunkt i den gemensamma ut-
vecklingsplanen en egen plan för värdegrundsarbetet. Exempel på insatser i det främjande arbetet 
är att utveckla Elevhälsans funktion i det hälsofrämjande arbetet, fokus på att främja närvaro och 
följa upp orsaker till frånvaro och i förlängningen avhopp samt professionellt kollegialt lärande 
gällande lärarens ledarroll. 
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Tillämpning 
Utifrån resultat i Skolklimatenkäten, vilket visar höga resultat inom samtliga områden som mäter 
trivsel och trygghet, kan vi utläsa att värdegrundsarbetet genomsyrar våra verksamheter på alla 
nivåer. 
 
Resultat 
Resultaten från Skolklimatundersökningen 2019 visar, inom samtliga verksamheter, att en majori-
tet av eleverna känner sig trygga och respekterade i skolan både av lärare och kamrater. Det är ett 
resultat som legat på samma höga nivå under flera års tid. Resultaten visar dock på en viss variat-
ion mellan verksamheterna och inom områden vilket kräver vidare analyser och insatser t.ex. 
inom områdena rektor/elever samt undervisningens kvalitet. Förvaltningen har identifierat ett be-
hov av att mer på djupet analysera och kartlägga orsakerna till varför elever upplever sig otrygga.  
 
Utvärdering 
Verksamheten som helhet kan betecknas som trygg och stödjande utifrån de resultat som  
Klimatundersökningen visar. Det finns en variation mellan skolenheterna inom samtliga områden 
där flera skolenheter kommit längre i sitt arbete än andra och på så sätt kan fungera som ett stöd 
till andra enheter som inte kommit lika långt i sitt arbete. Det gäller framförallt i arbetet med att 
ta fram rutiner och stödmaterial för kartläggningar men också i arbetet med att organisera forum 
för inflytande. 
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Inom samtliga områden finns det, trots höga resultat, anledning för skolenheterna att göra ytterli-
gare förbättringar för att genom olika insatser öka graden av trygghet, studiero och inflytande. 
Det handlar då i hög grad om att bibehålla, sprida och förstärka det arbete som redan idag funge-
rar väl samt tillse att det som framkommer i utvärderingar följs upp och omsätts till lärande och 
förbättringar. Exempel på insatser som kommer att genomföras på förvaltningsnivån är att un-
dersöka och analysera sambandet mellan otrygghet och avbrott i studier.  

 

4.4 Barn- och elevhälsoarbete 
 
Valda arbetssätt 
Utgångspunkten för elevhälsoarbetet är att skolan ska tillse att eleverna har en bra miljö för sin 
kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll är främst att verka förebyggande 
och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till och stödja lärarna i arbetet med att 
skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.  
 
Under läsåret 2018/19 har fokus legat på att utveckla det hälsofrämjande arbetet inom verksam-
heterna. Det har t.ex. handlat om att utarbeta nya arbetsstrukturer och rutiner för tidiga insatser 
och stödja lärarna i arbetet med extra anpassningar.  
 
Tillämpning 
Vi kan utläsa i de kvalitetsbedömningar som genomförts att det hälsofrämjande perspektivet  är 
väl känt och förankrat i verksamheterna. Det finns en viss variation mellan och inom verksamhet-
erna i hur hög grad Elevhälsans professioner lägger mycket eller lite tid på reaktiva insatser.  
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Resultat 
I kvalitetsbedömningarna lyfter verksamhetscheferna att det finns ett målinriktat arbete med att 
utveckla elevhälsoarbetet, men att det också finns svårigheter i att behålla fokus på det förebyg-
gande och främjande arbetet samtidigt som man ska arbeta reaktivt. Verksamhetscheferna lyfter 
ett behov av att stärka lärares allmänna kompetens om hur man gör anpassningar i lärmiljön. En 
höjning av den generella kompetensen att genomföra anpassningar i den ordinarie undervis-
ningen anges av verksamhetscheferna som viktig för att skapa bättre förutsättningar för eleverna 
att nå målen för utbildningen.  
 
Utvärdering 
Det finns en variation mellan verksamheterna inom samtliga områden där flera skolenheter kom-
mit längre i sitt arbete än andra och på så sätt bör fungera som ett stöd till andra enheter som inte 
kommit lika långt i sitt arbete. Verksamhetscheferna uppger i sina kvalitetsbedömningar att det 
finns ett fortsatt behov av att fokusera mer på de främjande insatserna och därmed arbeta mindre 
reaktivt. 
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa tillgången till kompetens inom Elevhälsan. Det sker t.ex. genom insatser som är definierade 
i förvaltningens strategiska kompetensplan och kompetensutbildningsinsatser för Elevhälsans 
personal. På förvaltningsnivå kommer insatser att genomföras för att stärka analysarbetet i de 
nätverk som Elevhälsans personal ingår i. Analyser som ska ligga till grund för det strategiska ar-
betet i förvaltningens- såväl som skolornas ledningsgrupper.  
 

4.5 Nyanlända/modersmål 
 
Valda arbetssätt 
Utgångspunkten för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningens organisation är att samtliga 
gymnasieskolor ska erbjuda utbildning inom ramen för Språkintroduktion. Inför läsåret 2016/17 
genomfördes därför en förändring av organisationen. Dåvarande Tullengymnasiet fick ansvaret 
för att i ett första skede ta emot nyanlända elever, kartlägga deras kunskaper och undervisa de ele-
ver med mycket kort eller ingen skolbakgrund. Almås- och Viskastrandsgymnasiet fick ansvaret 
för undervisningen av de elever som siktade mot behörighet till ett yrkesprogram. Bäckängs- och 
Sven Eriksonsgymnasiet fick ansvaret för undervisningen av de elever som siktade mot behörig-
het till ett högskoleförberedande program. Vuxenutbildningen ansvarar som tidigare för de elever 
som omfattas av SFI. 
 
Den stora tillströmningen av elever till Språkintroduktion och SFI har ställt stora krav på organi-
sationen dels vad gäller mottagande av elever men också i arbetet med att utveckla kvaliteten i 
undervisningen. Under läsåret 2018/19 har signaler kommit om att antalet elever på Språkintro-
duktion och SFI på sikt kommer att minska kraftigt vilket har inneburit organisationsförändringar 
i verksamheten 
 
Under läsåret 2018/19 har förvaltningen fortsatt organiserat nätverksmöten för ansvariga för 
Språkintroduktionen (skolledare, samordnare, SYV och lärare) Syftet har varit att skapa en sam-
manhållen och likvärdig organisation för Språkintroduktionen och skapa förutsättningar för erfa-
renhetsutbyte. Under läsåret har dessutom en ny plan för nyanländas studievägar tagits fram. 
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Denna har som yttersta syfte att skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande samt öka ge-
nomströmningshastigheten. 
 
Tillämpning 
Vi kan utläsa i de kvalitetsbedömningar som genomförts att de arbetssätt som valts för organise-
ringen av Språkintroduktion och SFI är systematiserade och integrerade i verksamheterna vilket 
har ökat likvärdigheten i utbildningen. 
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det innebär att alla elever ska ges förutsättningar att lämna skolan med 
goda kunskaper syftande till att de blir antagningsbara och anställningsbara. 
 
Under läsåret 2018/19 har fokus legat på att organisera och utveckla Språkintroduktion och SFI 
på ett sådant sätt att genomströmningshastigheten ökar. Detta för att elever så snart som möjligt 
ska komma vidare i sin utbildning eller till ett arbete. Som ett led i detta arbete har förvaltningen 
skapat bättre förutsättningar för att nyanlända elever ska kunna läsa alla grundskoleämnen samt 
att elever ska kunna kombinera SFI med andra studier.  
 
Många elever har kort eller ingen skolbakgrund med sig då de kommer till Sverige. För dessa ele-
ver har Björkängsgymnasiet organiserat mottagandet och skapat en organisation för att möta ele-
ver på en individuell nivå. För de elever som har en utbildning med sig när de kommer till Sverige 
har verksamheterna tagit fram olika modeller för validering och prövning. Utöver lärare som un-
dervisar har man i verksamheterna insatser med språkstödjare, vilka finns med i undervisningen 
som ett stöd. 
 
I de utvärderingar som genomförts av Språkintroduktion framkommer att det finns svårigheter 
med att mäta elevers progression i lärandet då eleven inte når hela vägen fram till ett betyg. En 
modell har arbetats fram under läsåret för att stegvis följa upp elevens lärande på vägen fram till 
ett betyg. 
 
De elever som har en skolbakgrund med sig då de kommer till Sverige har ofta en snabb pro-
gression i sitt lärande och går tidigt vidare i sina studier till ett nationellt gymnasieprogram, efter-
gymnasiala studier eller vidare till ett arbete. För de elever som har ingen eller kort skolbakgrund 
tar det längre tid och dessa elever behöver en fortsatt planering för vidare studier inom Vuxenut-
bildningen då de fyller 20 år. Vi kan se att det för just dessa elever finns stora utmaningar i att 
planera för fortsatta studier så att elevens lärande inte stannar upp. Förvaltningen har därför tagit 
fram en ny plan för studievägen för nyanlända. 
 
Inför läsåret 2019/20 har en omorganisation genomförts där samtliga elever på Introduktions-
programmet idag finns integrerade i verksamheten på de fyra gymnasieskolor som har nationella 
program. Detta i syfte att skapa bättre förutsättningar för elevernas progression i lärandet samt 
skapa möjlighet att exempelvis kombinera grundskolestudier med en yrkesutbildning. 
 
Utvärdering 
Verksamheten som helhet kan betecknas som väl rustad att organisera för Språkintroduktion och 
SFI. Det finns idag en större generell kompetens i alla verksamheter gällande att undervisa nyan-
lända elever vilket kommer sig av att fler lärare undervisar dessa elever samt att förvaltningen ge-
nomfört riktade kompetensinsatser. Tätare uppföljningar och modeller för att mäta progress-
ionen i elevens lärande har ökat kvaliteten i undervisningen.  
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Verksamhetscheferna uppger i kvalitetsbedömningarna att man fortsatt ser utmaningar och svå-
righeter i att skapa goda förutsättningar för elevgruppen att nå målen för utbildningen. De uppger 
att det finns utmaningar i att tillse att det finns behörig personal och att progressionen i elevernas 
lärande är tillfredsställande.  
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa tillgången till kompetens exempelvis i svenska som andraspråk. På verksamhetsnivå ska fo-
kus ligga på att säkra rutiner för uppföljning av nyanlända elevers lärande och utveckling av kvali-
tén i undervisningen syftande till att öka andelen elever som får behörighet till ett nationellt pro-
gram, kan gå vidare med eftergymnasiala studier eller vidare till ett arbete. 
 
 

4.6 Digital kompetens 
 
Valda arbetssätt 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det omfattar också elevens digitala kompetens, en kompetens som för-
bereder eleven för ett framtida lärande och framtida yrke. Förvaltningens utvecklingsplan ut-
trycker en tydlig förväntan på lärarna om att all undervisning ska ha en tydlig koppling till den di-
gitala kompetensen. Verksamhetscheferna och rektorerna har inom ramen för sitt uppdrag ansva-
ret att leda och styra skolan in i en digital lärmiljö. Arbetet följs upp inom ramen för det systema-
tiska kvalitetsarbetet. 
 
Under läsåret 2018/19 har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetat vidare med ana-
lysen av hur långt vi kommit i digitaliseringsprocessen. Arbetet har utmynnat i ett utvecklingsupp-
drag som har till syfte att ta fram en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan.  
 
Tillämpning 
Vi kan utläsa i de kvalitetsbedömningar som genomförts att alla elever har tillgång till digitala 
verktyg och att en betydande del av undervisningen sker i en digital lärmiljö. Det finns en 
variation mellan verksamheter men också inom skolenheter i hur hög grad de digitala verktygens 
potential används fullt ut. Det hänger samman med enskilda lärares kompetens men också med 
styrningen och ledningen av digitaliseringen. 
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det innebär att alla elever ska ges förutsättningar att lämna skolan med 
goda kunskaper. En väl genomtänkt digital lärmiljö kan verka som ett stöd för eleven att nå så 
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
 
I de kvalitetsbedömningar som genomförts framkommer att digitala verktyg är en naturlig del av 
undervisningen och att den tekniska kompetensen hos såväl elever som lärare generellt är hög. 
Vad gäller lärares förmåga att pedagogiskt möta framtidens lärande i form av digital kompetens 
framkommer i de analyser som genomförts att det finns en variation mellan och inom verksam-
heterna i hur hög grad undervisningen bedrivs i en adekvat digital lärmiljö.  
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Utvärdering 
Verksamheten som helhet kan betecknas som väl rustad vad gäller tillgången till digitala verktyg 
och teknisk kompetens. Det finns dessutom goda förutsättningar för lärare att i ett professionellt 
kollegialt lärande utveckla sin pedagogiska förmåga kopplat till den digitala kompetensen. 
 
Vid en närmare analys av de samlade resultaten (betyg, elevers upplevelse av hur stödstrukturer 
fungerar i skolan och lokala uppföljningar) framkommer att de digitala verktygens potential inte 
används fullt ut. Det påverkar med största sannolikhet måluppfyllelsen för framförallt de elever 
som är i behov av en anpassad lärmiljö. 
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa den digitala kompetensen hos lärare. Det kommer företrädesvis ske genom framtagandet 
och implementeringen av en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. På verksamhetsnivå ska 
insatser göras för att utveckla den digitala lärmiljön med särskilt fokus på hur digitala verktyg kan 
stödja elevers lärande.  
 

Sammanfattning av övergripande åtgärder och slutsatser 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värde-
grund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet med de 25 % bästa skolkommunerna i 
Sverige. Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det 
finns variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- 
och högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i 
samtliga kurser.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergri-
pande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande ut-
vecklingsområden. Dessa är föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2019/20: 
 

 Främja integration. 

 Ökad måluppfyllelse.  

 Framtidens lärande. 

 Kompetensförsörjning. 
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Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studier vid 

svenska gymnasiala utlandsskolor 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att inte erbjuda möjlighet 

för gymnasieelever att studera vid svenska gymnasiala utlandsskolor med 

hänvisning till genomförd utredning och nämndens ekonomiska situation.        

Ärendet i sin helhet 

Borås stad har de senaste åren låtit ett begränsat antal elever efter ansökan få 

möjlighet att studera på svensk skola i utlandet. Skolavgift, inackorderingsbidrag 

och resa med billigaste resesätt har ersatts. Enligt tidigare nämndbeslut kan 

beslut om ersättning tas under förutsättning att det finns ekonomiskt utrymme. 

Bedömningen för 2019 var att ett sådant utrymme inte fanns. Efter att det 

senaste läsåret ha gjort ett uppehåll ska kunskap och intryck samlas som 

underlag för hur ett beslut ska se ut inför framtiden. 

De ekonomiska förutsättningarna  för att kunna erbjuda ekonomiskt stöd vid 

utlandsstudier under 2020 är liksom 2019 obefintliga. Förvaltningens 

rekommendation är att inte erbjuda den möjligheten. 

De juridiska förutsättningarna är otydliga. Tillfrågade myndigheter och 

organisationer har olika uppfattningar om hur man kan förfara i frågan. Enighet 

råder dock mellan dem avseende likabehandlingsprincipen. Man får inte lov att 

låta endast ett urval av elever få möjlighet att ta med sig skolpengen till skola 

utomlands. Alla måste ges samma möjlighet. För övrigt är det dock tydligt att 

såväl tillfrågade myndigheter och organisationer som andra huvudmän gör olika 

tolkningar av regelverket samt att prejudicerande bedömningar ännu saknas. 

Samtidigt framgår att förvaltningen haft mycket goda erfarenheter med det 

relativa fåtal elever som använt sig av denna möjlighet. Internationella kontakter 

har stor betydelse för ungdomars utveckling och är en viktig grund för att förstå 

integration och mänskliga rättigheter. Målsättningen är att fler elever ska få 

möjlighet att ta del av detta. 

Mot bakgrund av ovanstående kan det vara lämpligt att inte fortsätta med att 

låta enstaka elever studera på svensk skola i utlandet på Borås stads bekostnad, 

men inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fortsätta arbetet med 
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att hitta andra möjligheter att ge fler elever möjlighet till internationellt utbyte 

på olika sätt.               

Beslutsunderlag 

1. Utredning - Boråselevers studier vid utlandsskolor                                

Samverkan 

FSG 2019-12-04 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Boråselevers studier vid utlandsskolor 

 

Bakgrund 

Borås stad har de senaste åren låtit ett begränsat antal elever efter ansökan få möjlighet att studera 

på svensk skola i utlandet. Skolavgift, inackorderingsbidrag och resa med billigaste resesätt har 

ersatts. Efter att det senaste läsåret ha gjort ett uppehåll ska kunskap och intryck samlas som 

underlag för hur ett beslut ska se ut inför framtiden. 

 

Frågeställningar 

• Juridiska och formella perspektiv. Vad anser Skolverket, Skolinspektionen samt SKL (Sveriges 

Kommuner och Landsting)? 

• Hur gör andra huvudmän? 

• Vilka erfarenheter har vi själva? 

 

Juridiska och formella perspektiv 

Skolverket uppger att de inte ser något problem att låta elev ta med sig skolpeng till svensk skola i 

utlandet. Dock måste likabehandlingsprincipen gälla. Alla som söker och kommer in på svensk 

utlandsskola måste ha samma rätt att ”flytta med sig” skolpengen. 

Skolhuvudmannen har dock ingen skyldighet att låta elever ta med sig skolpengen till skola i 

utlandet. 

Resebidrag kan ses som ett slags stipendium som skulle kunna beviljas endast vissa elever. 

Statuter ska i så fall finnas vad som gäller för beviljandet. 

Att endast studieförberedande program finns utomlands anses inte vara försvårande för 

likabehandlingsprincipen. 

På frågan om huvudmannens ansvar för elevernas studier i utlandet hänvisades till 

Skolinspektionen. 

Skolinspektionen kan inte uttala sig om hur andra huvudmän gör, men utifrån erfarenheter 

konstateras att det förefaller som det finns fler än Borås kommun som gör på liknande sätt.  

Skolinspektionen har inte tagit ställning till vad det fått för konsekvenser för de elever som 

berörts av detta. Ansvaret för att dessa elever får den utbildning de har rätt till ligger dock kvar 

hos den huvudman i Sverige där skolan finns som eleven är inskriven i, vilket i det här fallet 

innebär Borås.   

 

 



 

Skolinspektionen genomförde tillsyn av de utlandsskolor där det finns elever som berättigar 

skolorna till statsbidrag från Sverige, under våren 2018. Besök gjordes på fem av de arton skolor 

som då fanns, skolan i Bryssel, Madrid, Costa del Sol, Mallorca och Nairobi. Inga allvarliga 

anmärkningar gjordes. 

Skolinspektionen anför vidare att gällande vad som krävs av föräldrar ekonomiskt, så anger 

skollagen att utbildningen ska var avgiftsfri vilket även gäller dessa elever, eftersom de fortfarande 

är inskrivna i en svensk skola. Då det gäller juridiska aspekter omfattas de av samma skollag och 

övriga författningar som övriga elever i Sverige, och ni som huvudman har som sagt ansvaret för 

att det förhåller sig på det sättet. 

 

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting har en mycket bestämd hållning i frågan och uppger 

att skolpeng inte är möjlig att ge till skolor i utlandet enligt kommunallagen och 

likabehandlingsprincipen. Befinner man sig inte i Sverige har man inte skolplikt och man har som 

kommun ingen skyldighet att svara för dem som inte finns i landet när det gäller gymnasiestudier 

heller. 

Att ge skolpeng till endast några av dem som vill gå utomlands är heller inte tillåtet enligt 

kommunallagen och likabehandlingsprincipen ens om det vore tillåtet att skicka skolpengen 

utomlands, eftersom alla i samma kommun i samma situation ska behandlas lika. 

Godkända svenska skolor utomlands får statliga bidrag och har alltså sin finansiering den vägen. 

Skolpengen bara kan skickas till kommunala skolor i andra kommuner i Sverige. Är det fråga om 

fristående skolor är det bidragsgivningsreglerna som gäller. De avser också bara skolor i Sverige.  

 

Hur gör andra huvudmän? 

En summarisk undersökning gjordes med hjälp av internet samt telefonsamtal till respondenter 

med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Bilden blir på samma gång tydlig och splittrad. Å ena sidan 

finns huvudmän som har en lång historik av att samverka med internationella och svenska skolor 

utomlands. Man låter elever ta med sig skolpengen och understödjer på olika sätt. Det 

förekommer också att man har avtal med skolor utomlands om ett långsiktigt samarbete att 

skicka elever. Stockholms stad är ett exempel på en sådan huvudman. 

Å andra sidan finns flera huvudmän som av principiella och/eller ekonomiska skäl helt valt bort 

en sådan verksamhet. Malmö är ett exempel på en sådan huvudman. 

 

Egna erfarenheter 

Ursprungligen var det fem platser som skulle beviljas och var det fler elever som sökte fick man 

lotta. De behövdes aldrig lotta utan alla som ville fick åka. Alla som önskat har fått åka fram till 

beslutet att göra uppehåll. Bäckängsgymnasiet, som varit den skola som mest använt sig av denna 

möjlighet, uppger att det var en stor besvikelse för elever och för oss som under en lång period 

arbetar tillsammans med elever och föräldrar med deras önskemål.  Man uppger att det finns 

elever som innan de ens börjat, planerat för ett år utomlands via Svenska skolan.  

 

 



 

Utvärderingar som gjorts visar: 

- Alla bär de med sig mängder av nya upplevelser, nya vänner, de har mognat, de har fått inblick 

i hur skolan fungerar utomlands och ser skillnader trots att de går på en svensk skola. 

Vanligaste kommentaren är att det inte är lika stressigt och att det finns tid till upplevelser 

utanför skolan både på skoltid och efter skolan. En del som varit lite skoltrötta är glada för att 

de kunde plugga och få "äventyr" samtidigt. Det fungerar även bra med att de fått med sig de 

kurser som varit planerat. De har i vissa fall läst fler kurser där än här. Överlag från min sida 

fungerar samarbetet bra med personal på skolorna. Jag har haft en elev som kommit hem från 

London efter några månader men annars har de andra trivts bra. Bra värdfamiljer. 

- Elever som studerat utomlands bidrar med kunskaper och erfarenheter som de delar med sig 

av till klasskamraterna i den dagliga verksamheten och deras studier utomlands kan påverka att 

de pluggar vidare utomlands efter gymnasiet. 

- Sen har vi de elever som pluggat utomlands fast inte på en svensk skola de får med sig ännu 

fler kunskaper/upplevelser gällande hur stora skillnaderna kan vara i skolan. 

Sammanfattningsvis så är det här en fantastisk möjlighet! 

 

Preliminär statistik över antalet elever som läst på SSIU (Svensk Skola i Utlandet) samt de som 

läst på övriga skolor i världen.  

År SSIU Övriga 

16/17 3 1 

17/18 4 5 

18/19 3 7 

19/20 3 4 

 

 

Slutsatser 

De juridiska förutsättningarna är otydliga. De tillfrågade myndigheterna och organisationerna har 

olika uppfattningar om hur man kan förfara i frågan. Enighet råder dock mellan dem avseende 

likabehandlingsprincipen. Man får inte lov att låta endast ett urval av elever få möjlighet att ta 

med sig skolpengen till skola utomlands. Alla måste ges samma möjlighet. För övrigt är det dock 

tydligt att såväl tillfrågade myndigheter och organisationer som andra huvudmän gör olika 

tolkningar av regelverket samt att prejudicerande bedömningar ännu saknas. 

Samtidigt framgår att vi haft mycket goda erfarenheter med det relativa fåtal elever som använt 

sig av denna möjlighet. Vi vet också att internationella kontakter har stor betydelse för 

ungdomars utveckling och en viktig grund för att förstå integration och mänskliga rättigheter. 

Något vi strävar efter att få fler elever få möjlighet att ta del av. 

 

 

 



 

 

Pär Sundbaum 

Kvalitetssamordnare 
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Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden 
Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner revidering av Strategi 
Bildningsstaden.        

Sammanfattning 

Styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för 
revidering och framtagande av nytt förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.                         

Ärendet i sin helhet 

Styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 
februari 2016 och gäller till och med 2019. Förskolenämnden, Grundskolenämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och 
framtagande av förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive 
nämnd i december 2019 och därefter översänds reviderat förslag till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag till 
styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att göra 
en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads nuvarande 
utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin fokuserar på 
bildning och lärande samt tre strategiska områden som har prioriterats för 
samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social hållbarhet och 
övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 

1. Strategi Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 
2. Strategi Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                                
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1. Kommunstyrelsen 
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Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



 

 
 

 
 

Sida 
1(2) 

  

 

 
 

 

Bildningsstaden Borås 

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med 

denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola 

och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad. 

Bildning och lärande 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. 

God hälsa och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. 

Förskolans och skolans uppdrag är att skapa en god lärmiljö som bygger på 

barns och elevers delaktighet och inflytande. 

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte 

bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss 

själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kulturöverskridande 

förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet 

och intolerans. 

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför 

många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och 

elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande. 

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 

aktivt deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta 

med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge 

förutsättningar för att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga 

att samarbeta med andra för gemensamma mål. Det handlar också om 

rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få växa som människa och utveckla 

en mångfald av kompetenser. 

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som 

undervisar. Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill 

och kan lära sig, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren 

ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya perspektiv till barnets och 

elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och utmana 

varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför kontinuerligt reflektera över 

lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt 

viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen.  

 

Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som 

präglas av ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad.  

 

Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. 
Läraren har ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap 



 

 

och att kunna hantera nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ 
grund och barn och elever ska vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda 
sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor.  
 

Strategiska områden 
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och 

skola. Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. 

 

Tillitsbaserad styrning 

Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 

ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 

en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen.  

 

Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi 

utövar styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra 

resultat, hur vi analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar 

systematiskt för att nå bästa resultat. Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av 

normer, rutiner och processer som ytterst leder till att vi tillsammans kan säkra 

kvaliteten i vår verksamhet. 

 

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling 

- att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal 

- ett tillitsbaserat kvalitetsarbete. 

 

Social hållbarhet 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 

lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 

Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 

till ett gott lärande. 

 

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina 

gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

- samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser. 

 

Övergångar och samverkan 

Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet 

samarbetar kring barns och elevers lärande och utveckling. 

 

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan 

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

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

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

Definition av begrepp
Skolväsendet

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

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 

invandrare. I skolväsendet ingår också fritidshem.

Barn

Den som går i förskoleverksamhet.

Elev

Den som deltar i utbildning med undantag för barn i

förskolan.

Lärare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hos personal,

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

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

• att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,

• arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.

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

Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad.

• Systematiskt kvalitetsarbete

• Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt

• Värdegrund

• Barn- och elevhälsoarbete

• Nyanlända/modersmål

• Digital kompetens

För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer

• Språk-, läs- och skrivutveckling

• Matematik

Förvaltning inom skolväsendet och varje enhet ska förhålla sig till denna strategi
och de identifierade utvecklingsområdena i sina respektive planer. Barns och elevers
perspektiv ska tas till vara.
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Yttrande över remiss Digital strategi 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remissen för Digital 

strategi 2020 under förutsättning att man tar nämndens synpunkter i beaktande.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att den digitaliseringsstrategi 

som tagits fram saknar väsentliga perspektiv och i för liten grad lyfter 

grundläggande förutsättningar. Fokus i den strategi som skickats till nämnderna 

på remiss är främst kopplad till digital infrastruktur, informationsförsörjning 

och digital service. Viktiga perspektiv som ledning, styrning och organisation av 

arbetet samt hur digitaliseringen kan tänkas leda till verksamhetsutveckling lyfts 

i liten eller ingen grad alls fram.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att följande läggs till i den 

strategi som skickats ut på remiss: 

- Målsättningar för hur arbetet med digitalisering ska leda till 

verksamhetsutveckling inom t.ex. utbildningsområdet. 

- Definition av strategiska vägval och motivering till dessa. 

- Beskrivning av hur strategin ska förankras i stadens förvaltningar och 

bolag samt på vilket sätt arbetet ska styras och ledas.                  

Samverkan 

FSG 19-12-04 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



• Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Digitala strategi 
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

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

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

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2019-10-15—2019-11-26 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2019-10-15—2019-11-26.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDE 
Sida 

1(2) 

Datum 
2019-11-26 

 
Sammanträde: 2019-12-10 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

    FSG-protokoll 2019-12-04  

2019-11-18 12186 

 

IN Miljöförvaltningen 3. Kontrollrapport från 

Miljöförvaltningen efter oanmäld 

inspektion vid Viskastrandsgymnasiet 

Viskastrandsgatan 8 

2019-00189 

2019-11-18 12185 

 

IN Miljöförvaltningen 2. Kontrollrapport från 

Miljöförvaltningen - Revision vid 

kafeterian Skaraborgsvägen 3a 

Yrkeshögskolan plan 3 

2019-00189 

2019-11-19 12183 

 

IN Skolinspektionen 2. Beslut från Skolinspektionen - 

Ansökan om godkännande som 

huvudman för gymnasieskola vid 

Hvilan Gymnasium Borås i Borås 

kommun dnr 2018:11945 

2019-00067 

2019-10-29 12169 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

behörighetsgivande utbildning för lärare 

i yrkesämnen för 2019. Dnr 8.1.2-

2019:0034358 

2019-00227 



 
Datum 

2019-11-26 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-11-12 12165 

 

IN Skolinspektionen 

Göteborg 

7. Uppföljningsbeslut från 

Skolinspektionen efter 

kvalitetsgranskning av studie- och 

yrkesvägledning på gymnasiala 

yrkesprogram vid Almåsgymnasiet A i 

Borås kommun dnr 40-2017:10219 

2018-00163 

2019-10-28 12136 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Kommunfullmäktiges och 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 

2020 

2019-00197 

2019-10-28 12135 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-

10-17  § 221 Kommunala uppdrag 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, 

entlediganden och fyllnadsval 

2019-00088 

2019-10-24 12130 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket gällande 

statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning - Yrkesförare för 2018 

2019-00223 

2019-10-24  UPP GVUN Upphandlings- 

delegationen 

Protokoll – Beslut om upphandling av 

distansundervisning gymnasial 

vuxenutbildning 

 

2019-10-17  UPP GVUN Upphandlings- 

delegationen 

Protokoll – Beslut om upphandling av 

distansundervisning gymnasial 

vuxenutbildning 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2019-11-05 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2019-11-05.              

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 
2019-11-26 

 
Sammanträde: 2019-12-10 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-11-05 12156 

 

UT Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

2. Expedierat yttrande till 

Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 

5779-19 

2019-00200 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 10 december 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 46.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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