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Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden med anledning av 

Coronapandemin, mars 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndsammanträdet 

den 30 mars genomförs digitalt.        

Ärendet i sin helhet 

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-15 att ha hybridmöten vid 

de tillfällen då större lokal finns tillgänglig. Då smittspridningsläget fortfarande 

inte har avklingat och då sammankomster med fler än 8 personer inte är tillåtna 

beslutar nämnden att även nämndsammanträdet den 30 mars 2021 ska 

genomföras som digitalt sammanträde.               

Samverkan 

FSG 2021-02-17 
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Årsredovisning 2020, Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning 

för 2020. Nämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige begära om 

kompensation för underskottet på 9,1 mnkr, som uppstått på grund av 

extraordinära händelser.                 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås 

tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 

Bildningsstaden Borås 2016-2021 anger inriktningen och utgångspunkten för 

arbetet med att förbättra verksamheten och nå högre måluppfyllelse. Planen 

omfattar de tre utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete 

och värdegrund. Skolorna har en motsvarande plan där de förhåller sig till 

förvaltningens plan samt beskriver egna utvecklings- och förbättringsområden. 

Förutom denna årsredovisning har en kvalitetsrapport upprättats under året. 

Kunskapsresultaten och resultaten inom värdegrund, trivsel och trygghet har 

under flera år legat på en hög och stabil nivå både för ungdomsgymnasiet och 

vuxenutbildningen. Andel elever som tar examen gymnasieexamen och andelen 

elever med behörighet till högre studier ligger i nivå med de 25 % bästa 

resultaten i Sverige. 

Under året har arbete för att integrera introduktionsprogrammens elever på de 

övriga skolorna fortsatt. De analyser som har gjorts av förändringen visar att 

det har fungerat väl och att organisationen satt sig på skolorna. 

Nämndens resultat 

Nämndens resultat för år 2020 är ett underskott på 9,1 mnkr, vilket härrör till 

följande: 

 Retroaktiv reglering av bidragsbelopp 2010-2013, från konkursboet för 
det nedlagda John Bauergymnasiet 

 Ökade kostnader på grund av coronapandemin  

 Skolverket drog tillbaka tidigare löften om extra finansiering av 
Yrkesvux sent på året vilket gav ett större underskott inom 
Vuxenutbildningen. 
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Nämndens begäran till Kommunfullmäktige om kompensation för 
underskottet 

Då underskottet härrör till extraordinära händelser som inte kunnat förutses 

begär nämnden kompensation för underskottet i samband med 

bokslutsberedningen och det inte ska tas med över kommande år. Nämnden 

begär också att bokslutsberedningen låter det ackumulerade resultatet stå kvar 

för att ge nämnden en viss möjlighet, om än mycket begränsad, att hantera 

ekonomiska risker kommande år. 

Corona - pandemin har haft en mycket stor påverkan på nämndens hela 

ansvarsområde. Förvaltningen gick upp i krisledningsläge under våren för att 

hantera situationen. Bedömningen är att alla verksamheter hanterat uppdraget 

på ett mycket bra sätt under rådande omständigheter. 

92 % av eleverna avslutade sina studier med en gymnasieexamen vilket är en 

förbättring från föregående läsår och 71,7 % av eleverna avslutade sina studier 

med minst E i samtliga kurser. 11 av 14 elever har avslutat sina studier på något 

av gymnasiesärskolans nationella program och 67 % av eleverna i 

vuxenutbildningen fullföljde sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 

Sjukfrånvaron i förvaltningen har succesivt sjunkit under de senaste åren. Trots 

situationen med Covid-19 sjunker sjukfrånvaron ytterligare under 2020. En stor 

andel av förvaltningens medarbetare har haft möjlighet att arbeta från hemmet 

under perioder när elever och studerande har haft fjärr- och 

distansundervisning. Detta har sannolikt bidragit till färre sjukskrivningar vid 

symtom i förhållande till andra förvaltningar. 

Under våren 2020 startades enhet för Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) 

som arbetar systematiskt med individerna, bland annat med uppsökande 

verksamhet. Enhetens insatser tillsammans med arbetet med att främja närvaro 

i skolan, tillsammans med andra nämnder och externa aktörer har lett till en 

minskning av antalet individer i KAA-registret. Kännedomen om individerna 

har ökat markant och jämfört med andra kommuner i landet är detta ett mycket 

bra resultat. 

               

Beslutsunderlag 

1.Årsredovisning 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

                               

Samverkan 

FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Stadsrevisionens diarium 
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1 Inledning 
Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås tillsammans med Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021 anger inriktningen 
och utgångspunkten för arbetet med att förbättra verksamheten och nå högre måluppfyllelse. Planen 
omfattar de tre utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna 
har en motsvarande plan där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna utvecklings- 
och förbättringsområden. Förutom denna årsredovisning har en kvalitetsrapport upprättats under året. 
Kvalitetsrapporten är att betrakta som komplement till årsredovisningen. Däri återfinns redovisning av 
resultat av fullmäktiges mål samt mål i läroplan, skolplan och nämndens utvecklingsplan. 

Kunskapsresultaten och resultaten inom värdegrund, trivsel och trygghet har under flera år legat på en 
hög och stabil nivå både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. Andel elever som tar 
gymnasieexamen och andelen elever med behörighet till högre studier ligger i nivå med de 25 % bästa 
resultaten i Sverige. Under 2020 har måluppfyllelsen för gymnasieexamen ökat från 91% till 92%, trots 
de utmaningar som pandemin fört med sig. 

Under året har arbete för att integrera introduktionsprogrammens elever på de övriga skolorna fortsatt. 
De analyser som har gjorts av förändringen visar att det har fungerat väl och att organisationen satt sig 
på skolorna. 

Gymnasieskolan förväntas växa de närmaste åren som en följd av växande ungdomskullar. De egna 
skolornas attraktivitet är en central fråga och arbetet med Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola är en viktig aktivitet för nämnden. I dag väljer ca 85% av Borås ungdomar någon av 
våra egna skolor och ambitionen är att öka denna andel. 

Under året har alla delar av verksamheten genomfört åtgärder för att anpassa nämndens verksamhet till 
budgetramen. Detta arbete kommer att fortgå även under 2021. 

Nämndens resultat 

Nämndens resultat för år 2020 är ett underskott på 9,1 mnkr, vilket härrör till följande: 

• Retroaktiv reglering av bidragsbelopp 2010-2013, från konkursbot för det nedlagda John 
Bauergymnasiet 

• Ökade kostnader på grund av coronapandemin (se avsnitt 5) 
• Skolverket drog tillbaka tidigare löften om extra finansiering av Yrkesvux sent på året vilket gav 

ett större underskott inom Vuxenutbildningen. 

Nämndens begäran till Kommunfullmäktige om kompensation för underskottet 

Då underskottet härrör till extraordinära händelser som inte kunnat förutses begär nämnden 
kompensation för underskottet i samband med bokslutsberedningen och att det inte ska tas med över 
kommande år. Nämnden begär också att bokslutsberedningen låter det ackumulerade resultatet stå kvar 
för att ge nämnden en viss möjlighet, om än mycket begränsad, att hantera ekonomiska risker 
kommande år. 

  

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

               Christer Samuelsson 
               Förvaltningschef 
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2 Viktiga händelser under året 
Corona-situationen 

Pandemin har haft en mycket stor påverkan på nämndens hela ansvarsområde. Förvaltningen gick upp i 
krisledningsläge under våren för att hantera situationen. Bedömningen är att alla verksamheter hanterat 
uppdraget på ett mycket bra sätt under rådande omständigheter. En positiv konsekvens av den snabba 
omställningen är att alla verksamheter gjort stora kompetenskliv framåt inom digitaliseringen. 

Elevernas måluppfyllelse i gymnasieskolan har ökat något under 2020. Examensgraden och elever som 
lämnar med minst betyget E i samtliga ämnen på gymnasiet har ökat något jämfört med året innan, 
vilket är positivt med hänsyn till de omständigheter som rått. 

Gymnasiesärskolan har anpassat sin verksamhet efter pandemin, men haft eleverna inne på skolan. 
Målsättningen att alla elever ska slutföra sitt nationella program med betyg i samtliga ämnen har 
minskat något, men ligger fortfarande på en hög nivå. 

Vuxenutbildningen har bedrivit fjärr- och distansundervisning sedan mars 2020 och verksamheten har 
hanterat denna övergång mycket bra. Målsättningen att alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån 
personligt uppsatta mål har ökat. 

Gymnasieskolans programstruktur 

Gymnasieskolan har utökat kapaciteten på ekonomi- och samhällsprogrammet med ytterligare 
parallellklasser på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. Försöket att starta upp ekonomi- 
och naturprogrammet på Almåsgymnasiet gav ett så lågt intresse hos ungdomarna att nämnden 
beslutade att avsluta försöket. Spetsutbildningen Logistik och E-handel på Sven Eriksonsgymnasiet har 
pausats på grund av lågt sökintresse, men nämnden har beslutat att göra en omstart på programmet 
med förstärkt information inför ansökningsomgången 2021. 

För att bättre kunna möta den framtida efterfrågan på plaster i de program som erbjuds inom 
gymnasieskolan har en marknadsundersökning upphandlats och initierats under året. Slutrapporten 
kommer bli vägledande i arbetet med framtidens gymnasieskola. 

Nämnden har beslutat om hur arbetet ska gå vidare i projektet Framtidens gymnasieskola och 
förvaltningen arbetar med att ta fram ett underlag för att beställa en lokalutredning till 2021. 

Anpassningar för budget i balans 2020 

Samtliga verksamheter har genomfört sina åtgärdsplaner för anpassning till en budget i balans. 
Anpassningarna motsvarar en helårseffekt på ca 16 mnkr. Inom gymnasieskolan har anpassningarna 
inneburit en omställning för ca 25 årsarbetare. För att möta det vikande elevunderlaget inom sfi har 
Vuxenutbildningen genomfört anpassning av ca 6 årsarbetare. I praktiken innebär omställningen att fler 
medarbetare berörts då anpassningarna fått genomslag framförallt i samband med halvårsskiftet 2020. 

Andra händelser av vikt 

Arbetet med nämndens uppdrag kring det Kommunala aktivitetsansvaret har växlats upp under året. 
En centralt placerad KAA-enhet har inrättats under våren 2020 i samverkan med 
Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen med goda resultat. 

Vuxenutbildningen har under året samlat sin verksamhet i centrum, vilket skapar de förutsättningar 
som krävs för att eleverna ska kunna kombinera kurser i sina individuella scheman. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel elever som känner sig trygga 
i gymnasieskolan, %. 

95,2 95 100  

 Andel elever med 
högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen. 

93 91 95 92 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 
Med anledning av den rådande Coronapandemin har Skolklimatsundersökningen inte kunnat 
genomföras under föregående läsår, utfall saknas således inom indikatorn. 
 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
På grund av pandemin fick den årliga skolklimatundersökningen en låg svarsfrekvens. Detta gör att det 
inte går att ge kvalitetssäkrad analys med slutsatser. 
 
Utfall – 92 % av eleverna avslutade sina studier med en gymnasieexamen vilket är en förbättring från 
föregående läsår men något under det satta målvärdet. Utfallet är i stort sett detsamma som för Riket 
och får anses som ett mycket gott slutresultat med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs 
via fjärr- och distansundervisning. 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

76,5 71,5 78 71,7 

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

82  90 36,5 

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

100 100 100 79 

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

63 63 70 67 

1. Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 
Utfall – 71,7 % av eleverna avslutade sina studier med minst E i samtliga kurser vilket är något högre än 
föregående år men under målvärdet. Eleverna kan nå en examen trots att de har F i några kurser, 
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indikatorn är ett viktigt mått för att följa upp genomsnittlig betygspoäng. Att utfallet är något bättre än 
föregående år är ett mycket gott resultat med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs via 
fjärr- och distansundervisning. 

2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 
Utfall – 36,5 % av eleverna på Introduktionsprogrammet går efter 1 års studier vidare till nationellt 
program. Under läsåret 2019/20 infördes en ny modell med att följa upp måluppfyllelsen på 
Introduktionsprogrammet vilket är orsaken till differensen från tidigare år. Syftet med ny modell är att 
öka träffsäkerheten i analysen då tidigare modell inte gjort skillnad på vilken form av studier eleverna 
gått vidare till.  Indikatorn kommer över tid att bli mer rättvisande då den går att jämföra över tid. 

3. Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i 
samtliga ämnen. 
Utfall – 79 % av eleverna har avslutat sina studier på något av gymnasiesärskolans nationella program 
med ett slutbetyg vilket är något sämre än föregående år (observera att det handlar om 11 av 14 elever). 

4. Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 
Utfall – 67 % av eleverna fullföljde sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål, vilket är något högre 
än föregående år men under målvärdet. Bland de 33 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika 
anledningar till att de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått arbete och därför 
valt att avsluta sina studier. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 19,4 25 17,4 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Utfall 2019 avser perioden 2019-05-01 - 2019-12-31. 
Målvärdet för året är ej uppnått och trenden är negativ. Skolorna har haft stora anpassningskrav med 
ansträngda livsmedelsbudgetar under 2020 samt konstruktionen med samordnad distribution som lett 
till dyrare upphandlingsavtal. Detta har fått till konsekvens att verksamheterna i många fall valt billigare 
alternativ som inte uppfyller kraven för ekologiska livsmedel. Inför budget 2021 kommer utmaningar 
kvarstå på grund av fortsatta anpassningskrav i förvaltningen. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 48,3 44,4 50 38,8 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målvärdet för året är ej uppnått och trenden är negativ. Skolorna har haft stora anpassningskrav med 
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ansträngda livsmedelsbudgetar under 2020 samt konstruktionen med samordnad distribution som lett 
till dyrare upphandlingsavtal. Detta har fått till konsekvens att verksamheterna i många fall valt billigare 
alternativ som inte uppfyller kraven för ekologiska livsmedel. Inför budget 2021 kommer utmaningar 
kvarstå på grund av fortsatta anpassningskrav i förvaltningen. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,7 4,5 4,5 4,3 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

16 10,3 20 5,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 48 43 40,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet för 2020 är uppnått. 
 
Sjukfrånvaron i förvaltningen har succesivt sjunkit under de senaste åren. Trots situationen med Covid-
19 sjunker sjukfrånvaron ytterligare under 2020. I Borås Stad som helhet har den ökat i förhållande till 
2019. 
 
Främst har antalet långa sjukfall minskat i förhållande till de två tidigare åren. En stor andel av 
förvaltningens medarbetare har haft möjlighet att arbeta från hemmet under perioder när elever och 
studerande har haft fjärr- och distansundervisning. Detta har sannolikt bidragit till färre sjukskrivningar 
vid symtom i förhållande till andra förvaltningar. Från mars noterades en ökning i korttidsfrånvaron 
vilken är kopplad till Covid-19 och att många yrkesgrupper som inte hade möjlighet att arbeta från 
hemmet var sjukskrivna vid symtom eller sjukdom. Från augusti till december registrerades 
sjukfrånvaro i nivå med 2019 förutom en liten ökning i november. 

 
Situationen med pandemin innebär avvikelser som inte är jämförbara med andra år. Oavsett arbetar 
förvaltningen systematiskt med att följa sjukfrånvaro och föra dialog i ledningsgrupper och forum för 
samverkan. Det finns väl upparbetade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. När det behövs 
genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning, 
majoriteten av förvaltningens långa sjukfall återgår i ordinarie arbete. Nämnden stödjer också anställdas 
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hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2020 är uppnått. Utfallet för antal årsarbetare timavlönade medarbetare avviker kraftigt i 
förhållande till tidigare år. 
 
Under 2020, då verksamheten har varit under stor påverkan av Covid-19, har behovet och nyttjandet av 
timavlönade medarbetare minskat. Under långa perioder har elever inom gymnasieskola och 
vuxenutbildning haft fjärr- och distansundervisning. Detta innebär parallellt att en stor andel av 
medarbetarna har arbetat hemifrån. Därmed har också den oplanerade frånvaron minskat under 
perioden. 
 
Då nyttjandet av lokaler har minskat under året har förvaltningen haft möjlighet att låna ut medarbetare 
inom kost och lokalvård till andra förvaltningar. Vid frånvaro har vikarier ej satts in på grund av en 
lägre belastning inom dessa områden verksamheten. Vissa verksamheter har också aktivt valt att inte 
tillsätta korttidsvikariat på grund av känsliga elevgrupper samt risk för smittspridning. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet för 2020 är ej uppnått. Utfallet är lägre än 2019. Dock är utfallet högre än snittet för Borås 
Stad som helhet. 
 
Borås Stad har totalt ett totalt utfall på 35,9 % (andel medarbetare som tagit ut friskvårdsbidraget.) Det 
är ett lägre utfall än 2019. 
 
Förvaltningen arbetar med att informera vid introduktion och löpande på APT om möjlighet till 
friskvårdsbidrag. Att utfallet är lägre för 2020 i förhållande till 2019 beror sannolikt på de restriktioner 
som varit under 2020 mot bakgrund av Covid-19. Möjlighet att träna på gym och andra 
inomhusaktiviteter i grupp har varit begränsade. Hälsofrämjande aktiviteter för individer har istället 
riktats om till utomhusvistelse och andra friluftsaktiviteter. Det har sannolikt medfört att färre löst ut 
sitt friskvårdsbidrag. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 129 691 135 039 113 707 132 109 18 402 

Avgifter och övriga 
intäkter 157 165 151 993 147 601 142 372 -5 229 

Summa intäkter 286 856 287 032 261 308 274 481 13 173 

Personal -510 671 -511 851 -501 485 -500 080 1 405 

Lokaler -71 307 -73 668 -68 036 -66 551 1 485 

Material och tjänster -234 982 -242 490 -233 827 -263 762 -29 935 

Kapitalkostnader -667 -1 908 -1 916 -2 584 -668 

Summa kostnader -817 627 -829 917 -805 264 -832 977 -27 713 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Buffert (endast i 
budget)   -5 444  5 444 

Nettokostnad -530 771 -542 885 -549 400 -558 496 -9 096 

Kommunbidrag 509 350 526 920 549 400 549 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -21 421 -15 965 0 -9 096 -9 096 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

 10 000    

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -21 421 -5 965 0 -9 096 -9 096 

Ackumulerat resultat 18 463 9 434 3 469 3 469 0 

Resultatanalys 
För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag på 549,4 mnkr 
Den ingående budgetramen från 2019 var 526,9 mnkr. Efter sedvanliga ramförändringar som lön- och 
kostnadskompensation, volymökning för gruppen 16-18 åringar och effektiviseringskrav på 0,5% 
hamnade 2020 års ram på 543,8 mnkr. Efter ytterligare ramförändringar för finansiering av 
skolbusskort på 0,6 mnkr och extra ramtillskott under våren på 5 mnkr landade slutlig ram i Budget 
2020:3 på 549,4 mnkr.  
Investeringsutrymme 

När det gäller investeringar beviljades ett utrymme på 2 mnkr för inventarier till Viskastrandsgymnasiet 
i samband med ombyggnation. Nämnden har även ett investeringsutrymme hos 
Lokalförsörjningsnämnden ämnat för lokalanpassningar och hos Servicenämnden ämnat för tunga 
fordon till Viskastrandsgymnasiets utbildningar. 

Bufferthantering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars att bufferten på 5,4 mnkr ska användas för 
att hantera prognostiserat underskott på köpta - sålda platser inom gymnasieskolan. 

Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 558,5 mnkr, vilket gav ett negativt resultat på -9,1 
mnkr mot ram 

Intäkter 

• 18,5 mnkr högre Statsbidrag än vad som budgeterats beror på extrasatsningar på riktade bidrag 
från Skolverket som beviljats under året. 

• 5,3 mnkr lägre interkommunal intäkt än vad som budgeterats beror på färre sålda platser på 
gymnasiet 

Kostnader 

• 30 mnkr högre kostnad för tjänster än budgeterat beror framförallt på fler köpta platser inom 
Vuxenutbildningen (statsbidragsfinansierat) och högre kostnad för särskilda placeringar på 
gymnasieskolor (SiS, HVB). 

När det gäller verksamheternas intäkter är det tydligt att det finns ett starkt beroende av statsbidrag och 
interkommunal intäkt (sålda platser). Detta förhållande ger en ekonomisk risk med tanke på beroendet 
av externa faktorer som nämnden inte direkt kan styra över. 

Nämnden begär om kompensation för underskottet i samband med Kommunfullmäktiges 
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bokslutsberedning. Underskottet beror på extraordinära händelser som inte kunnat förutses och som 
svårligen kunnat hanteras under året i ljuset av anpassningskraven på alla verksamheter. 

Ackumulerat resultat 

Det resultat som nämnden lämnat i de senaste boksluten har förändrats kraftigt. Det ökade kraftigt 
under flyktingvågen då nämnden tillfördes stora extra engångstilldelningar. Men det har de senaste åren 
tagits i anspråk för att hantera underskott som uppstått framförallt på grund av att anpassningarna i 
personalorganisationen inte fått en helårseffekt (omställning för lärartjänster sker ofta vid läsårsskiften). 
Det är angeläget att det lilla kvarvarande ackumulerade resultatet kan få vara kvar för att ge nämnden 
ett visst utrymme, om än begränsat, för att hantera ekonomiska risker (exempelvis osäkra statsbidrag 
och förändrade förhållanden för köpta - sålda platser, beroende på elevers val och andra skolaktörers 
agerande). 

Treårstrenden 

Som konstaterats har nämndens resultat förändrats kraftigt de senaste åren. Under perioden har 
nämnden tillförts stora engångstilldelningar, dels av Kommunstyrelsen och dels av kraftigt ökade 
statsbidrag och ersättningar från Migrationsverket, med anledning av det stora flyktingmottagandet. 
Verksamheten har använt denna tillfälliga finansiering för att öka de egna organisationerna (vilket varit 
motiverat på grund av elevtillströmningen), men detta har gjorts med för stor andel tillsvidareanställd 
personal som kräver långa omställningsprocesser. Omställningen för att anpassa organisationen till ett 
vikande elevunderlag gjordes inte i takt med att den tillfälliga finansieringen försvann. Detta har orsakat 
underskotten i de senaste boksluten. 

När det gäller köpta - sålda platser på gymnasieskolan är det svårt att budgetera med tanke på 
ungdomarnas val till gymnasieprogram. Detta är föränderligt ända fram till september, då klasserna 
stabiliserats. Sedan 2012 har nettot för köpta - sålda platser inneburit ett tillskott till verksamheten, men 
budgeteringen har legat för högt. Denna överbudgetering på intäkterna har tillförts de egna 
gymnasieskolorna genom att de fått mer medel i resurstilldelningen. Detta har fått till följd att våra 
skolor tvingas fortsätta att anpassa sin verksamhet för en budget i balans. 

Att anpassa gymnasieskolan efter elevernas val, är en central utvecklingsfråga för nämnden den närmsta 
tiden. Skolornas attraktionskraft är avgörande för elevunderlaget, vilket styr ekonomisk 
resurstilldelning. 

Vuxenutbildningen möter en kraftig ökning av efterfrågan på platser, vilket ofta sker när det är 
lågkonjunktur. Statens riktade finansiering är osäker och är ofta villkorad till yrkesutbildningar mot 
egenprestation. De övriga utbildningarna inom Komvux, vilka finansieras av den kommunala ramen, 
kommer kräva utökade resurser för att tillgodose denna ökning. 

Gymnasiesärskolan kommer att anpassas det närmsta året, syftet är att  bygga en mer effektiv 
organisation. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 1 455 1 182 695 2 804 2 109 

Kostnader -15 504 -16 901 -17 695 -19 324 -1 629 

Resultat -14 049 -15 719 -17 000 -16 520 480 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -843 -1 007 -1 200 -1 059 141 

Resultat -843 -1 007 -1 200 -1 059 141 

Gymnasieskola      

Intäkter 215 475 194 859 153 896 149 772 -4 124 

Kostnader -614 409 -607 530 -563 952 -568 214 -4 262 

Resultat -398 934 -412 671 -410 056 -418 442 -8 386 

Vuxenutbildning      

Intäkter 90 991 109 777 97 265 115 009 17 744 

Kostnader -169 962 -185 854 -175 265 -200 213 -24 948 

Resultat -78 971 -76 077 -78 000 -85 204 -7 204 

Gymnasiesärskola      

Intäkter 12 105 10 756 12 404 12 114 -290 

Kostnader -47 613 -46 390 -48 238 -47 322 916 

Resultat -35 508 -35 634 -35 834 -35 208 626 

Naturskola      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -403 -402 -500 -409 91 

Resultat -403 -402 -500 -409 91 

Insatser enligt LSS      

Intäkter 2 433 3 444 2 448 3 038 590 

Kostnader -4 498 -4 818 -3 814 -4 692 -878 

Resultat -2 065 -1 374 -1 366 -1 654 -288 

Buffert      

Intäkter   0  0 

Kostnader   -5 444  5 444 

Resultat   -5 444  5 444 

Totalt      

Intäkter 322 459 320 018 266 708 282 737 16 029 

Kostnader -853 232 -862 902 -816 108 -841 233 -25 125 

Resultat -530 773 -542 884 -549 400 -558 496 -9 096 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Ekonomiskt resultat 

Överskottet på 0,5 mnkr beror på lägre kostnadsutfall på  tjänster jämfört med budget. 
Kompetensutvecklingsinsatser och konferenser har inte kunnat genomföras på grund av 
coronasituationen. 

Analys av verksamheten 

Förvaltningens förbättringsarbete tar sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten och Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-21. Planen omfattar de tre 
utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har en 
motsvarande plan för sin nivå där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna 
utvecklings- och förbättringsområden. 

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 fyra övergripande 
utvecklingsområden som är styrande i förvaltningens utvecklingsarbete: 

• Främja integration. 
• Ökad måluppfyllelse. 
• Framtidens lärande. 
• Kompetensförsörjning. 

Förvaltningen har 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. Det finns några kurser som utmärker sig gällande andel 
elever med F-betyg. 

Nämnden arrangerar en planeringsdag med fokus på resultatanalys. Nämndens arbete under gångna 
året kommer följas upp på ett djupare sätt och de analyser och slutsatser som dras kommer bli blir 
vägledande för det fortsatta arbetet. 

Utblick och fortsatt prioriterat utvecklingsarbete 

• Genomföra förslag till åtgärder inom ramen för de gemensamma utvecklingsområdena. 
• Arbeta vidare med framtidens gymnasieskola 
• Prioriterar samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer som näringsliv 

och lärosäten, i syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de 
prioriterade utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet. 

• 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 

• I sin styrning och ledning av förvaltningen ska Kommunstyrelsens beslut om Tillitsbaserad 
styrning beaktas, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att skapa ett 
handlingsutrymme för förvaltning/profession. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2020 13(25) 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande målsättning är att "Borås Stad ska bli en skol- 
och bildningsstad med goda resultat". 

Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och de tre utvecklingsområdena i planen med 
preciserade strategier har varit utgångspunkten för arbetet under 2020. Sammantaget kan konstateras att 
måluppfyllelsen är god där flertalet resultat ligger i paritet med rikssnittet. På gymnasieskolan nationella 
program finns  fortsatt förbättringsutrymme gällande elevernas genomsnittliga betygspoäng som ligger 
något under riket samt nämndens mål att alla elever ska ha minst E i alla kurser. När det gäller målen 
avseende examen från högskoleförberedande program och yrkesprogram samt andel elever med 
grundläggande behörighet till universitet och högskola nås sammantaget ett mycket gott resultat, som är 
i nivå med rikets snitt. Skollagens syfte med utbildningarna i gymnasieskolan, att eleverna når 
yrkesexamen eller högskoleförberedande examen, uppnås således i hög utsträckning. Målsättningen är 
att elever som studerar på  något av introduktionsprogrammen går vidare till studier, arbete eller annan 
sysselsättning efter 1 år. 

Personalomsättning bland såväl lärarpersonal, elevhälsopersonal och skolledare är förhållandevis låg i 
förvaltningen vilket skapar en stabilitet i organisationen och möjlighet att på både kort och lång sikt 
arbeta med strategier för ökad kvalitet i verksamheten. Även behörighetsgraden bland lärare är hög. 

Under 2021 ska nämnden arbeta vidare med: 

- arbetet med Framtidens gymnasieskola 

- säkerställa att arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena fortsätter 

- säkerställa att åtgärdsplaner för att nå en budget i balans får full effekt under året. 

4.3.3 Gymnasieskola 

Ekonomiskt resultat 

Gymnasieskolan gör ett underskott på -8,4 mnkr, vilket beror på flera faktorer: 

• Retroaktiv reglering av bidrag till fristående huvudman för åren 2010-2013, gällande John 
Bauergymnasiet som gick i konkurs 2013. Konkursförvaltare inkom med begäran sommaren 
2020 och nämnden reglerade beloppet i slutet på året. 

• Intäkten för sålda platser på gymnasiet har minskat kraftigt. Allt fler elever väljer 
gymnasieprogram i sina hemkommuner. 

• Kostnaden för köpta platser har ökat på grund av fler elever fått placeringar i SiS och HBV 
skolor enligt socialtjänstbeslut. 

• Ersättningen från Migrationsverket blev lägre än budgeterat. Verket har gjort 
åldersuppskrivningar på flera av eleverna, vilket inte kunde förutses när ansökan om ersättning 
gjordes. 

Avvikelseanalys köpta – sålda plaster 

I trenden över elevflödet från andra kommuner syns det att fler elever väljer att läsa i hemkommunen, 
vilket påverkar den interkommunala intäkten. De fristående skolorna ökar marginellt, vilket påverkar 
kostnaderna, men inte i så stor utsträckning som när det gäller socialtjänstens placeringar på 
specialskolor. Samtliga dessa faktorer är mycket svåra att prognosticera i samband med att budget 
upprättas, vilket gör att avvikelser kan uppstå sent på året när läsårsstarten varit och klasserna 
stabiliserats. 

Verksamhetsanalys 

Gymnasieskolans målsättning för 2020 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
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Bildningsstaden Borås, och skolornas 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 är att: 

• alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser, vilket vi lyckats med till 
71,7% (målvärde 78%). Trenden över tid är att andelen elever med minst betyget E i samtliga 
kurser varierar från år till år. Ett övergripande arbete, i form av kvalitetsdialog görs för att ta 
fram en förbättrad modell för uppföljning och analys av resultaten. 

• alla elever ska lämna gymnasieskolan med högskoleförberedande respektive yrkesexamen, viket vi lyckats 
med till 92% (målvärde 95%) 

• alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, 
arbete eller annan sysselsättning. En ny modell för att följa upp målet har införts under året, vilket 
gör att jämförelser över år inte går att göra.  

• alla elever ska känna sig trygga i gymnasieskolan, har inte kunnat mätas under 2020, då 
Skolklimatundersökningen inte genomförts på grund av pandemin. 

Elevtal på skolorna 

År Almås Bäckäng Sven 
Erikson Björkäng Viskastrand Totalt 

Boråselever i 
fristående 
gymnasieskolor 
i Borås 

2016 708 1299 1098 448 758 4311 337 

2017 745 1365 1158 290 831 4389 361 

2018 753 1391 1169 247 856 4416 393 

2019 788 1437 1176 0 886 4287 463 

2020 718 1398 1289 0 936 4341 459 

Tabellen ovan visar att Almåsgymnasiet tappat 10 elever jämfört med 2016 och de andra tre skolorna 
har ökat med ca 470 elever. En förklaring är nedläggningen av Björkängsgymnasiet, där eleverna fick 
plats på de andra skolorna. 

Om man ser förändringen det senaste året är minskningen större på Almås och Bäckäng. Detta är en 
viktig fråga för Framtidens gymnasieskola och det är av största vikt att nämnden arbetar för att stärka 
samtliga gymnasieskolors attraktionskraft. 

Elever/lärare i kommunal gymnasieskola (källa: SCB/Kolada): 
Utfall 2020 12,3 
Utfall 2019 11,9 
Utfall 2018 11,0 
Utfall 2017 11,3 
Utfall 2016: 12,9 

Skolorna har genomfört anpassningar sedan 2019 och lärartätheten börjar närma sig nivån som var 
innan flyktingvågen. Under 2017 och 2018 fick skolorna kraftigt ökade tillfälliga resurser för att hantera 
situationen. 
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Kostnader per elev 

 
Grafen visar kostnadsutvecklingen totalt, per elev de senaste tio åren. Uppgifterna är hämtade från 
nationell statistik (SCB). Linjen "Folkbokförda i Borås" innefattar alla elever, såväl i kommunala som 
externa skolor. Linjen "Borås egna skolor" innefattar eleverna i Borås Stads skolor. Kostnad per elev är 
lägre i Borås jämfört med riket och större städer (enligt SKR´s indelning). P g a juridiska hinder på 
nationell nivå finns ingen aktuell statistik att tillgå, varför det inte går att presentera ett uppdaterat 
diagram. 

Notera att diagrammet nedan visar ett index på kostnadsutvecklingen. 

 
Grafen visar en indexerad kostnadsutveckling per elev uppdelat på fyra viktiga områden. Uppgifterna 
hämtade från internredovisningen. 

• Administrationskostnaden har minskat de senaste åren. 
• Kostnaden för lärarledd undervisning ökat stabilt. En förklaring till ökningen av lärarledd 
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undervisning de senaste åren är de lönesatsningar som gjorts på personalgruppen. 
• Kostnaden för läromedel har minskat, framförallt beroende på val av billigare digitala verktyg. 
• Lokalkostnaden minskade 2016 på grund av nya redovisningsprinciper för fastigheter och 

ändrad internhyressättning 

Diagrammet nedan som visar kostnad per elev i kronor, illustrerar att anpassningarna görs på rätt 
ställen i verksamheten, det är inte administrationen som växer. 

 
Köpta-sålda platser 

 
Budgeteringen av köpta-sålda platser har gjorts med för höga intäkter och för låga kostnader sedan 
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2013, men 2020 har budget-utfall närmat sig väl. Resultatet har varit ett lägre nettoutfall än budgeterat, 
vilket får konsekvenser för den egna gymnasieskolan. Kostnaden för köpta platser ökar något, men 
framförallt minskar den interkommunala intäkten då elever väljer att studera i hemkommun. Detta 
medför en dramatisk förändring i kurvan och det som tidigare varit ett positivt netto har nu raderats ut. 

Den kommande budgeteringen medför utmaningar med tanke på elevflöden in och ut från de egna 
skolorna och fristående skolors etableringsstrategier. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 
hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet håller 
sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. Nämnden 
ansvarar för KAA i Borås Stad. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetslivsnämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden. Nedan följer statistik över elevutvecklingen för de senaste mätningarna. 
Mätpunkterna under året som valts är januari, vilket är den mest rättvisande bilden med tanke på de 
förändringar i registret som sker under året. 

Mätpunkt Antal Individer i KAA Varav elever som 
avbrutit studierna 

Varav "Uppgift 
saknas" 

Januari 2018 303 152 50 

Januari 2019 406 215 41 

Januari 2020 423 206 79 

Januari 2021 339 164 14 

Under våren 2020 startades KAA-enheten som arbetar systematiskt med individerna, bland annat med 
uppsökande verksamhet. Enhetens insatser tillsammans med arbetet med att främja närvaro i skolan, 
tillsammans med andra nämnder och externa aktörer har lett till en minskning av antalet individer i 
KAA-registret. Kännedomen om individerna har ökat markant och jämfört med andra kommuner i 
landet är detta ett mycket bra resultat. 

4.3.4 Vuxenutbildning 

Ekonomiskt resultat 

Vuxenutbildningen har ett negativt resultat på -7,2 mnkr, vilket beror på att Skolverket gett felaktig 
information om extra satsningar under året. I samband med pandemin utlovade Skolverket kraftiga 
riktade extrasatsningar till Yrkesvux inom Vuxenutbildningen, utöver vad som tidigare utlysts. 
Verksamheten sökte tilläggsfinansiering på 32,8 mnkr för 2020 och fick löften att detta skulle delas ut 
under året. I slutet på året meddelade Skolverket att man endast delade ut 15,7 mnkr av denna 
extrafinanisering. Detta innebar att verksamheten gick miste om 17,1 mnkr som man hade räknat med 
och startat upp verksamhet med denna finansiering inräknad, vilket bidragit till Vuxenutbildningens 
underskott i år. 

Situationen innebär att om mer resurser inte tillförs kommer Vuxenutbildningen behöva upprätta 
handlingsplan för en ekonomi i balans. Detta samtidigt som efterfrågan på studieplatser som inte är 
statsbidragsfinansierade och rättighetslagstiftade kommer öka med 15%, på grund av konjunkturläget. 
Nämnden skrev i december fram ett ärende till Kommunfullmäktige om utökning av ram för 
att möta detta behov. 
Verksamhetsanalys 

Vuxenutbildningens målsättning för 2019 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021,  
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. 

Nämndens mål för Vuxenutbildningen är att alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål, vilket uppnåtts till 67% (målsättning för året 70%). Det finns flera orsaker att elever inte 
fullföljer sin studieplan. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta 
sina studier i förtid. Trenden över tid är att resultatet varierar från år till år beroende på bland annat 
läget på arbetsmarknaden. Pandemin har lett till att genomströmningen inom sfi har minskat och i 
andra skolformer är det tydligt fler än vanligt som har underkända betyg. 

I de olika skolformerna inom Vuxenutbildningen är det generellt fler elever än budgeterat. I skolformen 
gymnasial vuxenutbildning är det stor skillnad mellan budgeterat elevtal och årsutfallet, vilket beror på 
upphandlade utbildningsplatser i den utsträckning statsbidragen för Yrkesvux medger. Dessa beslut 
kommer i allmänhet under innevarande år och de kan vara svåra att budgetera. Inom sfi har 
verksamheten genomfört anpassningar i ett andra år i rad, för att möta det minskade elevtrycket och 
minskad flyktingersättning för sfi, vilket påverkar kostnad per elev. 

Framåt finns det stora osäkerheter som påverkar planeringen av verksamheten. Efterfrågan på 
utbildning kommer öka, men den är också påverkad av hur snart det blir möjligt att bedriva utbildning 
på plats resurstilldelning och statsbidrag. Nya regleringar inom flera områden är aviserade vilket kan 
påverka verksamheten på lång sikt. Ett exempel är KLIVA-utredningen som bl.a. föreslår ett utökat 
ansvar för att nå och motivera personer som tillhör målgruppen för sfi. 

4.3.5 Gymnasiesärskola 

Ekonomiskt resultat 

Gymnasiesärskolan lämnar ett överskott på 0,6 mnkr på helheten, vilket i huvudsak beror på ett större 
överskott i den egna verksamheten på läromedel och elevassistenter. Inom köpta - sålda platser tappade 
verksamheten någon elev, vilket medförde ett underskott, som täcks upp av skolans överskott. 

Verksamhetsanalys 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2020 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan är att alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen, vilket verksamheten lyckats med 
till 79%. Orsaken är att inte alla elever kunnat delta fullt ut i undervisningen på grund av corona-
situationen. 

Under året har verksamheten konkretiserat planerna på att sammanföra det individuella programmet 
inom gymnasiesärskolan till en enhet och arbetet med de lokalmässiga förutsättningarna fortsätter. 
Inom ramen för framtidens gymnasieskola har även programstrukturen för gymnasiesärskolan setts 
över och vissa mindre förändringar kommer genomföras under 2021. 

Gymnasiesärskolan tar emot flera elever från andra kommuner, vilket ger en interkommunal intäkt. För 
de elever som behöver inackordering driver verksamheten ett elevhem som finns beskrivet under 
avsnittet om LSS. Ersättningsnivån för denna verksamhet ska ses över inför 2021, för att säkra att 
verksamhetens självkostnader täcks av den interkommunala ersättningen. 

4.3.6 Naturskola 

Sjuhärads kommunalförbund har ansvaret för Navet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
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under året köpt tjänsten för Naturskolan från Navet. Detta är en budgetkonstruktion från tidigare 
omorganisation i staden. Ingen verksamhet i nämndens område nyttjar resursen. 

4.3.7 Insatser enligt LSS 

Ekonomiskt resultat 

Underskottet på 0,3 mnkr beror på att den interkommunala ersättningen för boendet är för lågt satt. 
Detta kommer att ses över för år 2021. 

Verksamheten 

Nämnden har korttidstillsyn för elever i gymnasiesärskolan i anslutning före och efter elevens 
schemalagda skoldag. Verksamheten innefattar även ett elevhem med 5 platser som är inackordering 
för elever från andra kommuner. En översyn av resurser och finansiering har gjorts inför budget 2021 
och frågan om förutsättningarna för elevhemmets drift är under utredning.. 

4.4 Verksamheten 2020 
Nämndens redogörelse för de uppdrag som Kommunfullmäktige fastställt i budget 2020: 

• Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
Vid upphandling har kollektivavtal varit ett av skall-kraven. 
 

• Skolkort som gäller i kollektivtrafiken inom Borås kommun ska tilldelas elever som visat intresse genom ett 
aktivt val. Detta gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Borås och som omfattas av studiehjälp, oavsett 
skolhuvudman. 
En webbplattform har skapats för att studiehjälpsberättigade elever inför skolstart ska anmäla 
intresse för skolbusskort. Nya elever får information om detta i samband med sitt 
antagningsbesked. 
 

• Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 
På grund av coronasituationen har arbetet med att implementera metoderna i nämndens 
område hindrats. 
 

• Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 
Gymnasieskolan har inte tagit ut avgifter som strider mot skollag. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet med jämställdhet regleras i de nationella styrdokumenten för skolan som ger lärare, rektorer 
och andra som arbetar i skolan stort ansvar och befogenheter för att främja jämställdhet mellan könen 
och motverka trakasserier och diskriminering. 

Varje skola genomför analyser av sina behov och på övergripande nivå följs vanligtvis området upp i 
analyser av skolklimatenkät (har pga. pandemin ej kunnat genomföras under 2020), Lokal Uppföljning 
av Ungdomspolitiken (LUPP) m.m. Denna redovisning fokuserar på det övergripande arbetet. 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

I förvaltningens utvecklingsplan är värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i 
förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2020 20(25) 

bland annat jämställdhet mellan könen. Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och 
till vardags i undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter vanligtvis i den årliga i 
skolklimatundersökningen. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Under rådande pandemi har den årliga skolklimatundersökningen inte kunnat genomföras på samma 
sätt som tidigare. Verksamheterna har följt upp elevernas upplevelse av inflytande i de forum för 
inflytande som finns på skolan. På förvaltningsnivå har en uppföljning av elevinflytande genomförts i 
form av en intervju med elevrepresentanter. I intervjun framkommer att eleverna upplever att de till 
viss del har möjlighet att ha inflytande på verksamheten men att det varierar mellan lärare huruvida man 
ger eleverna den möjligheten. 

Målområde 2: Makt och hälsa  

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor har en nyckelroll i 
både det främjande och förebyggande arbetet och i det åtgärdande arbetet. Varningstecken/ signaler 
kan bl.a. vara frånvaro/skolk, somatiska besvär mm. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Rutiner för att främja närvaro och åtgärda frånvaro har arbetats fram och implementerats i 
verksamheten. Under läsåret 20/21 kommer förvaltningen att följa upp könsuppdelad frånvarostatistik 
och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning (har pga. pandemin ej kunnat genomföras under 2020 
där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor 
om förekomsten av kränkande behandling och diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas 
analys och åtgärder. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken ska under våren 2021 
implementeras i verksamheten och ska utgöra ett stöd för skolorna i arbetet med våld i nära relationer. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Medarbetarperspektiv 

Corona-pandemin har en mycket stor påverkan för förvaltningens medarbetare. Under ett dygn i mars 
2020 ställde verksamheten om till fjärr- och distansundervisning. Omställningen gick bra och alla 
medarbetare gjorde sitt bästa för att anpassa sig och komma med kreativa lösningar i denna situation. 
Alla corona-anpassningar som gjorts och fortfarande görs i verksamheten grundar sig på direktiv från 
regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 

Som en följd av att eleverna inte var inne på skolan under våren lånade förvaltningen ut 39 medarbetare 
ut från skolornas serviceorganisationer (städ och skolmåltid), till andra förvaltningar med större behov 
framförallt till stadens vård och omsorg. 

Höstterminen medförde ytterligare påverkan på medarbetare, eftersom verksamheten tvingats till 
fortsatta anpassningar enligt nya direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Att 
hantera dessa direktiv samtidigt som vi bedrev skolförlagd undervisning under delar av hösten 
medförde utmaningar. Bedömningen är att alla medarbetare hanterat och fortsatt hanterar detta bra, 
men det finns en oro för arbetsmiljöaspekter och måendet hos personalen, särskilt i ljuset av att 
pandemin fortsätter. 
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Elevperspektivet 

Under perioden mars - juni och december, hade corona-pandemin en mycket stor påverkan då den 
ordinarie undervisningen ställdes om från skolförlagd till fjärr- och distansundervisning över en natt. 
Omställningen gick i det stora hela gått mycket bra. Digital uppkoppling till eleverna har säkerställts, 
elevnärvaron på de digitala lektionerna har varit hög och eleverna presterade bra på de uppgifter som 
skulle genomföras digitalt. För att möjliggöra prövning av elevernas praktiska färdigheter har 
förvaltningen tagit löpande beslut om undantag från fjärrundervisning. 

Rektorerna och lärarna har gått igenom alla sina elever för att analysera studieprestationen och elevens 
prognos på måluppfyllelse under våren. Bedömningen är att ca 10% av eleverna fick behov av förlängd 
studietid/justerad studieplan och extra stöd i undervisningen under perioden med fjärr- och 
distansundervisning. 

Elevhälsans arbete har fungerat i stort sett som normalt. Elevhälsan genomför samtal på samma sätt 
som tidigare, fast digitalt under perioden då eleverna inte var i skolan. Man följer upp närvaron, 
specialpedagogerna utför insatser kopplat till elevernas lärande. Elevhälsan har gjort en särskild 
planering för de elever som tidigare haft svårigheter i sitt lärande. 

Ekonomiperspektivet 

Situationen har medfört förlorade intäkter och minskade kostnader på skolrestaurangerna och 
elevcafeteriorna. Däremot har det medfört andra ökade kostnader, framförallt för läromedel och 
personal på skolorna, vilket redovisas i tabellen nedan. 

Med anledning av elevernas behov av stöd och för att säkra måluppfyllelsen har det krävts förstärkta 
resurser i undervisningen. Nämnden har tidigare aviserat ökade kostnader med 8 mnkr. En stor del av 
kostnaderna förknippas till undervisningen för att inte riskera elevernas måluppfyllelse. Nämnden fick 
sena besked om ytterligare resurser för detta och har därför hållit inne fler av dessa åtgärder. 

Utlån av personal till andra förvaltningar när skolorna var stängda (ej redovisat i tabellen 
nedan) 

Förvaltningen har lånat ut 39 medarbetare perioden april - juni, till ett budgeterat värde om ca 4 mnkr. 
Om detta utlån inte hade gjorts skulle mottagande förvaltningar dragit på sig ytterligare kostnader för 
att täcka upp sin bemanning. Detta är inte medtaget som en post i tabellen nedan, men nämnden vill 
ändå uppmärksamma Kommunfullmäktige om detta. 

Statsbidrag (ej redovisat i tabellen nedan) 

I samband med pandemin utlovade Skolverket kraftiga riktade extrasatsningar till Yrkesvux inom 
Vuxenutbildningen, utöver vad som tidigare utlysts. Verksamheten sökte tilläggsfinansiering på 32,8 
mnkr för 2020 och fick löften att detta skulle delas ut under året. I slutet på året meddelade Skolverket 
att man endast delade ut 15,7 mnkr av denna extrafinanisering. Detta innebar att verksamheten gick 
miste om 17,1 mnkr som man hade räknat med och startat upp verksamhet med denna finansiering 
inräknad, vilket bidragit till Vuxenutbildningens underskott i år. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Minskade kostnader livsmedel 3 300 

Minskade kostnader resor, konferenser (elever och personal) 3 000 

Förlorade intäkter elevcafeterior och lokaluthyrning (aula etc) -2 600 

Digitala verktyg för undervisningen -3 800 

Andra tjänster och material (ordningsvakter kommunikation, 
skyddsutrustning etc) 

-450 

Uppvaktningsgåvor till alla medarbetare (KS-beslut) -450 
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Högre kostnader för undervisningen, för att hinna i kapp och 
stötta elever som inte nått målen under vårterminen 

-1 300 

Statsbidrag, se ovan  

Summa -2 300 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Gymnasieskola 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

3 886 3 836 4 128 3 906 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 407 4 287 4 592 4 341 

Antal individer i 
Borås Stads 
kommunala 
aktivitetsansvar, fr o 
m 2019 (ej bgt-mått) 

 422  383 

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 061 1 074 1 048 980 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

540 623 616 612 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola, kr 
per elev 

120 229 117 761 103 739 106 466 

Elever/lärare i 
kommunal 
gymnasieskola (ej 
bgt-mått) 

11 11,9  12,3 

6.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal asylsökande 
i gymnasieskolor i 
Borås (ej bgt-mått) 

178 107  40 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

76 79 75 81 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
Borås hos 
landsting 

16 15 13 17 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor 
utanför Borås 

50 53 64 55 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor i 
Borås 

398 463 478 459 

Kostnad för 
administration, kr 
per elev 

9 465 9 168 7 014 5 812 

Kostnad för 
skolmåltider, kr per 
elev 

6 113 5 810 5 489 4 666 

Kostnad för 
elevhälsa, kr per 
elev 

2 613 2 733 2 599 2 691 

Kostnad för 
skolskjuts (exkl 
inackordering), kr 
per elev 

4 378 5 323 5 553 5 129 

Kostnad för lokaler 
och fysisk miljö, kr 
per elev 

17 092 17 635 15 274 16 079 

Kostnad för lärare, 
övrig 
undervisning, kr 
per elev 

66 563 66 337 59 500 65 453 

Kostnad för 
lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr 
per elev 

11 890 9 677 8 095 8 644 

Övriga 
kostnader, kr per 
elev 

1 835 2 304 1 349 2 286 

6.2 Gymnasiesärskola 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasiesärskola 

71 77 75 74 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

87 90 103 99 

Antal elever från 
andra kommuner 

34 34 33 30 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasiesärskola, kr 
per elev 

507 069 504 446 491 449 508 517 

6.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

6 8 5 5 

Kostnad för 
administration, kr 
per elev 

51 815 47 205 38 982 33 051 

Kostnad för 
skolmåltider, kr per 
elev 

18 233 12 218 12 544 13 354 

Kostnad för 
elevhälsa, kr per 
elev 

31 531 33 122 28 157 27 451 

Kostnad för 
elevassistenter, kr 
per elev 

97 851 102 696 102 319 104 047 

Kostnad för lokaler 
o fysisk miljö, kr 
per elev 

50 948 48 087 36 415 44 556 

Kostnad för lärare, 
övrig 
undervisning, kr 
per elev 

207 721 212 264 200 655 209 223 

Kostnad för 
SYV, kr per elev 

6 985 7 340 6 454 6 863 

Kostnad för 
lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr 
per elev 

30 733 25 941 27 952 21 364 

Övriga 
kostnader, kr per 
elev 

73 556 90 803 2 039 1 293 
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6.3 Vuxenutbildning 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Komvux på 
grundläggande 
nivå, 
genomsnittligt 
elevantal 

325 396 350 454 

Komvux på 
gymnasial nivå, 
genomsnittligt 
elevantal 

1 650 1 906 580 2 014 

YH 
(Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt 
elevantal 

160 205 200 274 

Komvux i svenska 
för invandrare, 
genomsnittligt 
elevantal. 

1 020 994 970 933 

Särvux, 
genomsnittligt 
elevantal 

95 108 95 100 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Viskastrandsgymnasiet inventarier 2 000 1 897 103 

Summa 2 000 1 897 103 

Analys 
Viskastrandsgymnasiet har köpt in inventarier i samband med ombyggnationer som färdigställdes 
tidigare. 
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Godkännande av avtalsförslag - Förhyrning av lokal i 

Viared för Viskastrandsgymnasiet, Vinddraget 2, 

Företagsgatan 7-9 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag 

avseende förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet, Vinddraget 2, 

Företagsgatan 7-9.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 lyft 

fram förändrat behov med utökning av förhyrning av ytor för fordonsprogrammet i 

Viared. 

Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot alla 

elever som söker till gymnasieskolan. Fordonsprogrammets gymnasiesärskola och 

individuella program behöver utökade lokalytor i anslutning till redan befintlig 

verksamhet för att utöka antalet elevplatser och möjliggöra elevernas inriktningsval. 

Det sker genom anpassning av lokaler på Företagsgatan 7-9 i anslutning till 

verksamhetens nuvarande ytor och möjliggör en önskad utökning av 

fordonsprogrammen.    

Lokalförsörjningsnämnden har 2021-01-26 godkänt ett avtalsförslag för förhyrning 

av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet, under förutsättning att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden godkänner detsamma. 

Hyresavtalet avser 2 861 kvm yta till en årskostnad om 4 160 669 kr. Avtalstiden är 

15 år med omgående tillträde.       

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från Lokalförsörjningsnämnden - Förhyrning av lokal i Viared 

för Viskastrandsgymnasiet                                

Samverkan 

FSG 2021-02-17 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 
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2. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr LFN 2021-00007 2.6.4.0 

Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 

lyft fram förändrat behov med utökning av förhyrning av ytor för 

fordonsprogrammet i Viared. 

 

Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot 
alla som söker till deras gymnasieprogram. Fordonsprogrammets 
gymnasiesärskola och individuella program behöver utökade lokalytor i 
anslutning till redan befintlig verksamhet för att utöka antalet elevplatser och 
möjliggöra elevernas inriktningsval. Det sker genom anpassning av lokaler på 
Företagsgatan 7-9 i anslutning till verksamhetens nuvarande ytor och möjliggör 
en önskad utökning av fordonsprogrammen.  

 

Beslutsunderlag 

Avtalsförslag 
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Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 

avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 

Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.                

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 

lyft fram förändrat behov med utökning av förhyrning av ytor för 

fordonsprogrammet i Viared. 

 

Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot 

alla som söker till deras gymnasieprogram. Fordonsprogrammets 

gymnasiesärskola och individuella program behöver utökade lokalytor i 

anslutning till redan befintlig verksamhet för att utöka antalet elevplatser och 

möjliggöra elevernas inriktningsval. Det sker genom anpassning av lokaler på 

Företagsgatan 7-9 i anslutning till verksamhetens nuvarande ytor och möjliggör 

en önskad utökning av fordonsprogrammen.  

 

Nytt hyresavtal Lokalförsörjningsnämnden    

Fastighet Vinddraget 2     

Adress Företagsgatan 7-9   

Hyresvärd Företagsgatans Fastighets AB      

Yta 2 861 kvm   
Hyra 3 722 161kr/år 1 301 kr/kvm  (inkl. anpassningar) 

Index 60% 
  

Avtalstid 15 år 9 mån uppsägning 36 mån förlängning 

Prel. Inflytt/tillträde 2021-11-01   

Moms Exkl.     

Anpassningar Kostnader för anpassningar kan tillkomma och ingår ej  
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Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   

Klass Ny     

Schablonhyra 3 733 605 kr 1 305 kr/kvm   

Tilläggshyra 427 064 kr Justeras med 2 % årligen. Start 2022-01-01 

Årshyra 4 160 669 kr     
Kostnaderna är beräknade och hyran kommer att justeras ytterligare beroende 

på fastighetsägarens slutliga investering.   

               

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Uppföljning intern kontroll 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd 

intern kontroll 2020.               

        

Ärendet i sin helhet 

Uppföljning har gjorts på föregående års interna kontrollplan.  

Uppföljningen redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen genomfört inom områden där nämnden har 

identifierat väsentliga risker i verksamheten. 

Uppföljning genomförs inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och 

egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad. 

Resultat och slutsatser av kontrollerna redovisas i bilagd rapport.               

               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontroll 2020                               

Samverkan 

FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1.Kommunstyrelsens diarium 

2.Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



 

 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Elevärenden Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete fungerar 
 
Uppföljning av arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i samband med kvalitetsbedömning skola. 

Följs upp i kvalitetsbedömningen en gång per år (på 
hösten), särskild frågeställning som besvaras av 
funktionerna i elevhälsoteamen. Men i år har vi även 
följt upp detta i prognosuppföljningen (elevernas 
måluppfyllelse) kopplat till Covid, vilket vi avser att 
fortsätta med även framöver dvs. det är ett arbetssätt 
som vi kommer att fortsätta med även efter pandemin. 
 

 

Avhoppsförebyggande arbetet följs upp i 
kvalitetsbedömningen. 
 
Följs upp i särskild frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som ger ett statistiskt underlag 
för analys 

Följs upp i kvalitetsbedömningen en gång per år (på 
hösten) i särskild frågeställning. Men vi följer även upp 
närvarostatistik och rapporterar till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden fyra ggr/läsår. Samtliga 
rektorer och verksamhetschefer får i samband med att 
vi rapporterar närvarostatistik till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden en standardrapport för 
närvaro kopplat till sitt ansvar. 
 

 

Uppföljning av elevernas avbrott och skolnärvaro 
 
Statistik över avbrott och elevernas närvaro 
sammanställs i en rapport kvartalsvis 

När en elev gör avbrott från sina studier anmäls det av 
ansvarig rektor till enheten som ansvarar för det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA-enheten). KAA-
enheten arbetar sedan vidare med insatser för att 
stödja den unge tillbaka till studier eller annan 
sysselsättning. KAA har förstärkts och sedan 
höststarten 2020 arbetat framgångsrikt med att 
kartlägga sysselsättning för ungdomar utanför skolan. I 
arbetet med att följa elevernas närvaro har nya rutiner 
för uppföljning av frånvaro tagits fram och har använts 
från höstterminen 2020. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Antagningsorganisationen Årlig analys av antagningsorganisationen och en 
sammanställning av antagningsläget. 
 
Självvärdering hur vi arbetar med frågan som 
rapporteras i ÅR. 

Processrutinen följdes och fram till mars. På grund av 
Covid-19 hölls inte tidsplanen efter mars då vissa 
möten påverkades och gymnasieskolornas analyser 
blev försenade. Antagningsorganisationen som togs 
fram under våren beslutades av nämnden i september. 
Bäckängsgymnasiet startade i augusti ett arbete med 
att ta fram ändringar av sin antagningsorganisation 
som inte följde vare sig rutinen eller tidsplanen. Deras 
utredning och förslag till förändring blev inte klart till 
nämndens beslut i september. En förändring av 
antagningsorganisationen fattades därför även i 
oktober av nämnden. 
 

 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Budgetprocess Regelbunden uppföljning med ansvariga chefer 
 
Självvärdering hur vi arbetar med frågan. Analys av 
förbättring av prognosträffsäkerhet i slutet på året. 

Prognossäkerheten för den egna verksamheten är 
mycket bra. Prognosavvikelsen 2020 blev två procent. 
När det gäller köpta-sålda platser är det svårare att 
göra träffsäker prognos, beroende på friskolors 
etablering, elevers val att läsa i hemkommun och 
skolplaceringar som följer av beslut i socialtjänsten. 
Årets avvikelse beror till stor del på extraordinära 
händelser. 

Uppföljning av budget och 
åtgärdsplaner för budget i balans. 

Kontroller har genomförts löpande 
under året. Avvikelse i bokslut  
härleds till extraordinära händelser. 

Budgetuppföljning 
 
Budgetuppföljning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef enligt Borås Stads 
ekonomistyrningsmodell (tiodagars och tertial). 

Rutinen med månadsvis uppföljning har fungerat enligt 
plan. Avrapportering till förvaltningens ledning och 
nämnden är gjord. Avrapportering i Stratsys är gjord 
enligt plan. 

Månadsvis uppföljning av budget 
och anpassningarna på skolorna 
genomförs enligt plan. 

Budgetuppföljning genomförd 
månadsvis med alla 
verksamhetschefer. I samband med 
detta följs även handlingsplan för 
anpassning till budget upp. 
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2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Delegationsordning enligt 
KL 

Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. 
 
Genomgång av anmälningslistorna fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. Två gånger per år görs en 
sammanställning över antal beslut per chef. 

Förvaltningen har under våren genomfört översyn av 
vidaredelegering och överlämnat dem till 
verksamhetschefer. 
En uppföljning av anmälning av inkomna beslut är 
genomförd och visade på brister i återrapporteringen 
från verksamheter till förvaltning. 
Under hösten har förvaltningen genomfört en 
information och utbildningsinsats i syfte att stärka 
rutiner kring korrekt rapportering.  

Utbildning genomförd 

 

Lokaler Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och 
uppdaterad och förankrad hos LFF. 
 
Behovsinventering/uppföljning och dialog med LFF. 

Förvaltningens lokalsamordnare har gått igenom varje 
verksamhets behov och dokumenterat i 
lokalresursplanen. 

Arbetet med lokalresursplanen 

I november har planen stämts av med 
Lokalförsörjningsförvaltningen, 
genomförda uppdrag har checkats av, 
pågående uppdrag stämts av och en 
plan för kommande uppdrag 
upprättats. 

Personuppgifter Undersökning med hjälp av självvärdering, som 
rapporteras årligen. 
 
Årlig självvärdering hur vi arbetar med frågan 
(exempelvis genom att fråga chefer inom förvaltningen 
om kunskapsnivå, aktualisering och gallring av 
personuppgiftsregister, antalet avvikelser som 
rapporterats under året) 

Dataskyddsombud uppdaterar årligen aktuell lista 
tillsammans med informationssäkerhetsansvarig i 
förvaltningen. Under året har dataskyddsombud 
genomfört stickprovskontroller för att verifiera korrekt 
hantering. Under året har 
informationssäkerhetsansvarig bland annat arbetat 
med: 

 Alla stora IT-komponenter i PM3 är Klassade. 

 Kompletterat med PUB-avtal 

 Vi har upprättat en vit-lista med granskade 
Appar/tjänster/tillägg. 

 Behandlingsregistret har kompletterats med 
nytillkomna behandlingar. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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Delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ny delegationsordning, 

samt antecknar information om verkställighetsåtgärder.          

Sammanfattning  

Delegationsordningen är en förteckning över vem som fattar beslut i olika 

frågor å nämndens vägnar. Beslut som fattas på delegation redovisas till 

nämnden och delegationen gäller under förutsättning att övriga bestämmelser, 

avtal och riktlinjer för verksamheten iakttas. 

Nuvarande delegationsordning fastställdes den 25 februari 2020. 

Delegationsordningen revideras årligen för att hållas aktuell. 

Delegationsordningen kompletteras även med en Förteckning över 

verkställighetsåtgärder. Denna beskriver att antal uppgifter som är fördelade i 

förvaltningen men som inte betraktas som delegationsbeslut utan som ren 

verkställighet av gällande bestämmelser. Dessa åtgärder redovisas inte till 

nämnden.           

               

Ärendet i sin helhet 

Delegationsordningen har uppdaterats med de justeringar nämnden gjort under 

året.  Utöver detta har en förändring har gjorts utifrån förbättrade processer. 

De förändringar som är gjorda beskrivs närmare nedan. 

Beslut att förbjuda bisyssla har lagts till enligt nämndens beslut 20-04-20. 

Delegation till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera 

Utfärda fullmakt att teckna kommunens firma inom Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har lagts till enligt nämndens beslut 

20-08-25. Delegation till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera 

Besluta om förlängd undervisning för enskild elev över längre tid än tre år flyttas från 

verkställighetsförteckning till delegationsordningen, då detta är ett överklagbart 

beslut som inte kan betraktas som ren verkställighet. 
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Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

2. Verkställighetsåtgärder för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.  

                                

 

Samverkan 

FSG 210217 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Inledning 
 
De frivilliga skolformerna i Borås Stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd utgörs av gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
För varje verksamhet finns en kommunal verksamhetschef benämnd gymnasiechef och vuxenutbildningschef. Inom verksamheterna finns 
avgränsade skolenheter som vardera leds av en rektor. 
 

Gymnasieskola finns på Almås-, Bäckängs-, Sven Eriksons- och Viskastrandsgymnasiet. Gymnasiesärskola finns på Almåsgymnasiet,  
Bergslenagymnasiet och på Viskastrandsgymnasiet. Inom Vuxenutbildningen finns fem skolenheter samt Yrkeshögskolan. De skolenheterna i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utgörs av olika gymnasieprogram och inom vuxenutbildningen av olika utbildningar. 
 

På Utbildningskontoret finns en förvaltningschef och en enhetschef för vardera ekonomi, personal samt kvalitet och utveckling. 
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X 

Kommentarer till delegationsordningen 
 

1. Delegation enligt denna delegationsordning grundar sig på Kommunallagen 6 kap 37-39 §§. 
 

2. Förvaltningschefs rätt att vidaredelegera grundar sig på Kommunallagen 7:6 §. 
 

3. Grunden för rektors beslut enligt statligt uppdrag återfinns i Skollag och skolförordningar. 
 

4. Samtliga delegationer gäller under förutsättning att utfärdade 
författningsbestämmelser, MBL, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttas. 

 

5. Om en delegat finner att beslut i ett ärende är av principiell beskaffenhet enligt 
Kommunallagen 6 kap 34:3 § ska delegaten föra tillbaks frågan till den som givit 
delegationen. 

 

6. Samtliga beslut ska dokumenteras och registreras hos beslutsfattaren. Besluten ska 
förvaras på ett överskådligt och systematiskt sätt. 

 

7. Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för beviljade anslag. 
 

8. Anmälan av delegationsbeslut 

är delegationsbeslut enligt kommunallag (I skollag och skolförordning står ”Huvudmannen beslutar…”) 

Dessa ska föras upp på: 

Anmälningslista till Förvaltningschef för delegationsärenden. Beslut enligt vidaredelegation. Mall finns på 
förvaltningens intranätsida. 

 

 
Listorna skickas en gång i månaden till Utbildningskontoret, nämndsekreterare. 
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9. Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Delegationsordningen ska i princip inte omfatta ärenden av rent verkställande karaktär. Det finns dock en gråzon 
mellan vad som är det ena och det andra. I denna delegationsordning finns inga verkställighetsbeslut. Dessa återfinns 
i ett eget dokument ”Verkställighetsåtgärder”. Verkställighetsbeslut återrapporteras inte till nämnden. 

 

Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut som är vidaredelegerade finns i skolvisa dokument ”Vidaredelegering 
med verkställighetsåtgärder för skola” och för förvaltningsadministrationen i dokumentet ”Vidaredelegering med 
verkställighetsåtgärder till förvaltningens administration”. 

 
9. Förfall 

 
Ordförande 

 

 
Annan ledamot 

Inträder som delegat i 
nämnd ordning 

1:e vice ordförande, 2:e vice 
ordförande 

Ordförande, 1:e vice 
ordförande, 2:e vice 
ordförande 

Tf Förvaltningschef/Chef för 

  Förvaltningschef HR-funktionen   
 

 

Den som av Förvaltningschef utsetts 
  Verksamhetschef som ersättare.   

 

Rektor 
(kommunalt och 

statligt uppdrag) Verksamhetschef 
 

Skolintendent  Verksamhetschef 

Förvaltningschef i de fall 

Annan tjänstemannadelegat 

´ 

vikarie inte finns förordnad 

Med verksamhetschef avses i denna delegationsordning gymnasiechef, vuxenutbildningschef och rektor 
med verksamhetsansvar på Bergslenagymnasiet. 

När ersättare har tagit beslut ska det av beslutet och anmälningslistorna framgå följande: 

Namnunderskrift av XXXXX. 



6 

 

Ersättare för YYYYY. 
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10. Punkt A I:6:1, 6:2 Avstängning, Disciplinpåföljd 

Vid allvarliga förseelser som kan innebära att en arbetstagare grovt har misskött sina åtaganden 
i anställningsavtalet kan det i vissa fall vara nödvändigt för arbetsgivaren att besluta om avstängning 
för att utreda situationen och under tiden ta ställning till åtgärd. Hanteringsordning kring avstängning 
regleras i AB § 10 mom. 1-3. 

 

Anställningsskyddslagen kräver att en uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt grundad. 
Sakliggrundbegreppet innehåller kriterierna misskötsel, medvetenhet och skada. 

 

I kriteriet medvetenhet ligger ett krav på att arbetsgivaren ska klargöra för arbetstagaren att ett visst 
beteende (misskötsel) inte accepteras och kan medföra uppsägning. Detta medvetandegörande sker 
lämpligen genom ett dokumenterat samtal där skyldigheter i anställningsavtalet klargörs. 

 

Vid allvarlig misskötsel kan arbetsgivaren utdela en disciplinpåföljd. Enligt AB § 11 är skriftlig varning 
den enda disciplinpåföljd som kan förekomma, hanteringsordning regleras i paragrafens mom. 1-4. 

 

I de fall avstängning eller disciplinpåföljd kan bli aktuellt så beslutas detta av Förvaltningschefen, enligt 
delegationsordningens moment ovan. 

 
I förteckningen använda förkortningar 

 

AB Allmänna bestämmelser 
FL Förvaltningslagen 
GyF Gymnasieförordning för Gymnasieskola och Gymnasiesärskola (SFS 2010:2039) 
FTe4 Förordning om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år (SFS 2014:854) 
KL Kommunallagen 
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SFS Svensk författningssamling 
SL Skollagen 2010:800 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
TF Tryckfrihetsförordningen 
VuxF Förordning om vuxenutbildning 
HR Human resources 
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Information om överklagande av beslut 
 
Om man vill överklaga ett beslut görs detta skriftligt. Av överklagandet ska framgå varför man anser att beslutet ska ändras och vilken ändring man 
vill ha. Man ska också tala om vad man vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till i sin prövning. 

 

Följande ska framgå vid överklagandet. 

□ Namn och person- eller organisationsnummer. 

□ Adress och postadress. 

□ Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen. 
 

Överklagandet måste skrivas under. 
 

Överklagande enligt förvaltningsbesvär eller till Skolväsendets överklagandenämnd sänds till: 
Borås Stad 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
501 80 BORÅS 

Överklagandet ska ha inkommit till Borås Stad senast tre veckor efter det att vederbörande fått del av beslutet. 

Överklagande enligt laglighetsprövning sänds till: 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Box 2201 

550 02 JÖNKÖPING 
 

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att beslut genom protokollets justering tillkännagivits på förvaltningens 
anslagstavla. 
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Förvaltningsbesvär 

Flertalet av de kommunala beslut som grundas på förvaltningslagen samt olika speciallagsstiftningar, t ex skollag, socialtjänstlag, plan- och bygglag, 
överklagas genom förvaltningsbesvär. I respektive lag, t ex skollagen, anges vilka beslut som kan överklagas enligt förvaltningsbesvär. 

När man överklagar ett förvaltningsbesvär riktar man sitt överklagande till förvaltningsrätten, men lämnar det till den ansvarige på kommunen. 
Vem som är ansvarig på kommunen står på det beslut man tidigare fått. Anledningen är att de ansvariga på kommunen – det kan vara en nämnd, ett 
utskott eller en tjänsteman – först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte samt om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om 
kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickar de det vidare till förvaltningsrätten. 

 

När förvaltningsrätten tar upp ett förvaltningsbesvär prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades. Antingen kan 
förvaltningsrätten komma fram till att allt har gått rätt till och att beslutet fortsätter att gälla. Då kvarstår beslutet. 
Förvaltningsrätten kan även komma fram till att beslutet är fel och att det inte ska gälla. Rätten kan då fatta ett nytt beslut och bestämmer därmed vad 
som ska gälla i stället. 

 

Skolväsendet överklagandenämnd 

I skollagens 28 kapitel anges vilka beslut som kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 
 

Skolväsendets överklagandenämnd är en egen myndighet som har till uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen och dess förordningar. 
 

Laglighetsprövning 

Vid laglighetsprövning prövas överklagandet av förvaltningsrätten. Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunbesvär) är ett överklagande enligt 
kommunallagen 10 kap. Enligt denna har varje medlem i en svensk kommun rätt att överklaga kommunens beslut. 

 

Förvaltningsrätten tar ställning till följande prövningsgrunder (kommunallagen 10 kap 8§): 

□ Beslutet har inte tillkommit i laga ordning. 

□ Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen. 

□ Beslutet överskriver det kommunala organets befogenheter. 

□ Beslutet strider mot annan lag eller författning. 
 

Om förvaltningsrätten beslutar att bifalla överklagandet upphävs det beslut som tagits. Prövningen innebär en prövning av lagligheten och inte av 
lämpligheten i beslutet. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra innehållet i ett beslut som tagits. Upphävs beslutet behandlas ärendet på nytt av 
kommunen. 



1
0 

 

 

Skolformsövergripande 
 

 
 

Ska 
anmälas 

på 

lista 

Nr Ärende Delegat 

A PERSONALÄRENDEN 
 0 Ersättare vid förfall 
 I Anställning och entledigande 
 1 Vakanspröva ledig tjänst. Beslut fattas av Stadsledningskansliet. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 2:1 Anställa tills vidare verksamhetschef.  

X 2:2 Anställa tills vidare rektorer Förvaltningschef 

X 2:3 Anställa tills vidare personal i chefsposition på Utbildningskontoret. Förvaltningschef i samråd med presidiet. 

X 2:4 Anställa tills vidare övrig personal på Utbildningskontoret. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

X 2:5 Anställa tills vidare personal i övrigt på skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
X 3:1 Entlediga verksamhetschef Förvaltningschef 

X 3:2 Entlediga rektorer samt personal i chefsposition på Utbildningskontoret. Förvaltningschef 

X 3:3 Entlediga övrig personal på Utbildningskontoret. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 3:4 Entlediga personal i övrigt vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:1 Visstidsanställa personal vid Utbildningskontoret (utom Förvaltningschefen) Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:4 Visstidsanställa verksamhetschef Förvaltningschef 

X 4:5 Visstidsanställa rektorer och skolintendenter. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:6 Visstidsanställa personal i övrigt vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:7 
Besluta om att lärare utan legitimation får anställas på längre tid än 
sex månader. SL 2:19. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 

på 

lista 

 

Nr 
Ärende 

 

Delegat 

X 6:1 Avstängning AB § 10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 
6:2 Disciplinpåföljd AB § 11 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 7 Uppsägning/avskedande av arbetstagare. Förvaltningschef 
 

  
II 

 
Ledighet 

 

  

III 

 

Personalplanering 

X 1:1 
Besluta om ändrad tjänsteplacering för personal samt för samordning av 
lärartjänster. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

  

IV 

 

Kurser, konferenser, studieresor mm. 
 

  

V 

 

Övrigt 
X 2 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Förvaltningschef med rätt att vidarefördela 

X 3 Beslut att förbjuda bisyssla Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera  
 

  

VI 

 

Samverkan/Förhandling enl. MBL 
 

X 
 

1 
Svara för samverkan, förhandlingar och informationsskyldighet enl. MBL 
inför Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut enligt Samverkans- 
avtal MBL 11-14, 19, 38.. 

 

Förvaltningschef 

X 2 
Svara för MBL-förhandling i frågor som rör individärenden eller skolans inre 
organisation. MBL 11-14, 19. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 
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Ska 
anmälas 

på 

lista 

 
Nr 

Ärende  
Delegat 

 B LOKALER 

X 1 Besluta om förhyrning och uppsägning av lokaler. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 2 Besluta om framställan för lokalanpassning. Förvaltningschef 

X 5 
Besluta om hyresgästanpassning inom ramen för den av LFF:s anvisade 
budgeten. 

Förvaltningschef 

 

 C AVTAL 

X 1 Träffa avtal/överenskommelse om försäljning av undervisningsinsatser. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 3 
Teckna avtal/kontrakt avseende saluvärdig produktion mer än ett basbelopp. 
Avtal/kontrakt mindre än ett basbelopp tecknas enligt skolans rutiner. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:1 Fatta tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande vid upphandling. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4:2 Teckna avtal/kontrakt avseende köp av varor och tjänster. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 

X 
 

5 
Teckna avtal/överenskommelse om bidrag mellan hemkommun och 
fristående gymnasieskola för utbildning på yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ, programinriktat val och språkintroduktion. SL 17:29. 

 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 6 Teckna avtal/kontrakt avseende arbetsplatsförlagt lärande (APL). Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 7:1 Besluta om kravspecifikation och anta anbud vid upphandling av externa 
utbildningarnordnare. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
upphandlingsdelegation. 
 

X 7:2 Teckna avtal angående externa utbildningsanordnare. 
Förvaltningschef  

X 7:3 Avbryta upphandling gällande externa utbildningsanordnare. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 9 Teckna avtal/kontrakt avseende boende på elevhem. Förvaltningschef 

X 10 Teckna avtal och utbildningskontrakt avseende lärlingsutbildning. SL 16:11a Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 11 Teckna samverkansavtal inom nämndens ansvarsområde enligt reglementet. Förvaltningschef 

X 12 Teckna avtal om elevs utbildning hos annan utbildningsanordnare. Förvaltningschef 

X 13 Teckna avtal om extra stödåtgärder för elev hos annan utbildningsanordnare. Förvaltningschef 

X 14 Teckna särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU). 
. 

Förvaltningschef  
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X 15 
Utfärda fullmakt att teckna kommunens firma inom Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera   
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 Ska 
anmälas 

på 

lista 

 
Nr 

 

Ärende 
 
Delegat 

  D EKONOMISKA FRÅGOR 
 X 2 Ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 

X 3 
Besluta om fördelning av beviljade anslag och anvisade medel vad gäller 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
X 6 

Besluta om ekonomiskt stöd till elever vid skolgång i Rh-anpassad 
utbildning hos annan skolhuvudman enligt SL 15:40. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

  
X 

 

10 
Besluta om tilldelning av bidrag till varje fristående huvudman där 
kommunen har elever, baserat på nämndens beslut om bidragsbelopp per 
program och elever. SFS 2010:2039 (GyF 13:1-6.) 

 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
X 11 

Besluta om tilläggsbelopp i fristående gymnasieskola och fristående 
Gymnasiesärskola. SFS 2010:2039 (GyF 13:7). 

 

Förvaltningschef 
  
  E ÖVRIGA ÄRENDEN 
  1 Fastställa dokumenthanteringsplan.  

  2 Fastställa beslutsordning för attest och utanordning.  

 X 3 Besluta om att jämlikt tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och 
sekretesslagen ej lämna ut allmän handling enligt TF 2:2,12, OSL 6:4-5 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 X 5 Avge yttrande över förslag till detaljplaner. Förvaltningschef 
 X 8 Utse informationssäkerhetsansvarig. Förvaltningschef 

X 9 
Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. KL 6:39. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

 

 
 

X 

 

 
 

10 

Avge yttrande och svar till: 
Skolinspektionen, 
Barn- och elevombudet, 
Allmän förvaltningsdomstol, 
Skolväsendets överklagandenämnd, 
Diskrimineringsombudsmannen, 
Justitieombudsmannen. 
 
 

 

 
Förvaltningschef. Samråd med ordföranden i 
principiellt viktiga ärenden 

X 
11 Överklagande av dom/beslut till högre instans. 

Förvaltningschef i samråd med stadsjurist. 

X 
12 

Fatta beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar. 
Förvaltningschef 
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Gymnasieskolan 
 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

F1 Mottagande och antagning 
X 1 Mottagande av elev. 

Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 7. 

SL 16:36, 17:14, 19, 
17 a:18 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 
 
 
 
 
 
 

2 Mottagande av elev från annan kommun. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd. 
 
 

SL 16:44, 47 
17:19,21, 21 a 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Yttrande från hemkommun. SL 16:48, 17:21 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 4 Antagning till åk 1. SL 15:12, 16:32 
GyF 7:7 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 5 Antagning till fjärde tekniskt år. FTe 5:4 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 7 Fördelning i högre årskurs. GyF 7:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 8 Byte av studieväg, byte av nationell profil på fjärde tekniskt år. GyF 7:9, FTe 5:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 9 Antagning efter utbildningens start. GyF 7:8, FTe 5:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 10 Återantagning till fjärde tekniskt år. FTe 5:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 11 Beslut om antagning på fri kvot. GyF 7:3 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 



15  

 

Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
Ärende 

 

Författning 
 

Delegat 

 G1 Utbildningens organisation och innehåll 
  

1 
Besluta om utbildningens dimensionering beträffande program, 
inriktningar och platser med inriktningsgaranti. 

SL 15:30, 16:12, 
17:3, 
GyF 4:2 

 

X 2 Anpassa antalet utbildningsplatser efter slutantagningen. SL 15:30 Förvaltningschef 
 3 Besluta om att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår. SL 16:15  

X 5 b Introduktionsprogram – plan för programinriktat individuellt val. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 5 c Introduktionsprogram – plan för yrkesintroduktion. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 5 d Introduktionsprogram – plan för individuellt alternativ. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 5 e Introduktionsprogram – plan för språkintroduktion. SL 17:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
X 

 
11 

Besluta om antalet undervisningstimmar för kurs, gymnasiearbete, 
examensarbete på fjärde tekniskt år, särskolearbete samt om fördelning 
undervisningstiden över läsåren. 

 
GyF 4:22, FTe 2:5 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 12 Redovisa hur eleven har fått sin garanterade undervisningstid.  GyF 4:22, FTe 2:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 13 Ansöka om ny kurs hos Statens Skolverk. GyF 1:6, FTe 2:4 Förvaltningschef 

X 14 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning. GyF 4:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 15 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val. GyF 4:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 16 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som valbara kurser inom 
fjärde tekniskt år. 

FTe 4:4 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 17 Besluta om arbetsplatsförlagt lärande, APL, på högskoleförberedande 
program och i vilken omfattning. 

GyF 4:12 Förvaltningschef med rätt att    
vidaredelegera 

X 18 Arbetsplatsförlagt lärande, APL – omfattning på yrkesprogram. GyF 4:12 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
Ärende 

 

Författning 
 

Delegat 

X 21 Besluta om förlängd undervisning för enskild elev över längre tid än tre 
år.  

GyF 9:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 22 Ansöka om att en utbildning ska godkännas som särskild variant. GyF 5:4  

 23 Ansöka om att en utbildning ska vara riksrekryterande. GyF 5:14  
 

 
24 Ansöka om att anordna idrottsutbildning vid ett riksidrottsgym- 

nasium.  
GyF 5:24  

X 25 Ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning hos Statens Skolverk. GyF 5:28 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 26 Ansöka om ny yrkesutgång på Hantverksprogrammet/Övriga 
hantverk. 

GyF 4:2 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 27 Teckna särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU). 
 

 Förvaltningschef 

 

 H1  

Lärotider 
 1 Läsårstider GyF 3:1-2  

 

 J1 Trygghet och studiero 
X 1 Avstängning högst två veckor. 

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

X 2 Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 

 K1 Åtgärder mot kränkande behandling 
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 L1 Övrigt 
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Gymnasiesärskolan 
 

 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

F2 Mottagande och antagning 
 

X 
 

1 
Mottagande i gymnasiesärskolan som skolform. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 8. 

SL 18:5 
Chef för elevhälsan i Grundskole- 
förvaltningen 

 
X 

 
2 

Besluta att eleven inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 8. 

SL 18:7 
Chef för elevhälsan i Grundskole- 
förvaltningen 

X 3 Mottagande av elev till utbildning i gymnasiesärskolan. SL 19:29 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4 Mottagande av elev från annan kommun till utbildning i 
gymnasiesärskolan. 

SL 19:36, 39, 
40 a 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 5 Yttrande från hemkommunen. SL 19:41 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 6 Antagning till åk 1. SL 18:12 
GyF 7:13 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 G2 Utbildningens organisation och innehåll 
 

1 
Besluta om utbildningens dimensionering beträffande program och 
platser. 

SL 18:27  

X 2 Anpassning av utbildningsutbud efter elevernas önskemål. SL 18:27 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

X 
 

3 
Besluta om antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje 
ämnesområde och gymnasiesärskolearbetet samt om fördelning av 
undervisningstid över läsåren. 

GyF 4:22  

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

X 4 Redovisa hur eleven har fått sin garanterade undervisningstid. GyF 4: 22 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 7 Besluta om utbildningen får fördelas på längre tid än fyra år. SL 19:17  

X 8 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning. GyF 4:6 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
 

Ärende 
 

Författning 
 

Delegat 

X 9 Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val. GyF 4:7 a Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 10 Ansöka om att en utbildning ska godkännas som särskild variant. GyF 5:4  

 11 Ansöka om att en utbildning ska vara riksrekryterande. GyF 5:14  

 

 H2 Lärotider 
 1 Läsårstider. GyF 3:1-2  

 

 J2 Trygghet och studiero 
X  

1 
Avstängning högst två veckor. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

X  
2 

Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

  

3 
Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 

 K2 Åtgärder mot kränkande behandling 
 

 
L2 

 

Övrigt 
 

1 
Anmäla allvarligt missförhållande i verksamheten enligt LSS till 
Socialstyrelsen. 

SOSFS 2011:5  
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Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
(gruv) och på gymnasial nivå (gyvux) 

 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F3 Mottagande och antagning 
 

X 
 

1 
Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 9 

SL 20:13, 14 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

X 
 

2 
Mottagande av elev till gymnasial vuxenutbildning. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 9 

SL 20:22 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 
3 Antagning till gymnasial vuxenutbildning. 

SL 20:23 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X  

4 
Skolgång på gymnasial nivå i annan kommun – yttrande. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 12 

SL 20:21 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

X 
 

5 
Beslut om att utbildning för elev ska upphöra. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 10 

 

SL 20:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

X 
 

6 
Beslut om att på nytt bereda elev utbildning om det finns särskilda 
skäl. Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 

SL 28:12 p 11 

 

SL 20:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 G3 Utbildningens organisation och innehåll 

X 1 
Beslut om utbildningens dimensionering. SL 20: 10, 16 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

X 2 Beslut om vilka nationella kurser som ska ges. VuxF 2:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Ansöka om ny kurs på gymnasial vuxenutbildning. VuxF 2:5 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
 

Ärende 
 

Författning 
 

Delegat 
 

 

 J3 Trygghet och studiero 
X 1 Avstängning högst två veckor. 

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

X 2 Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20  

 

 K3 Åtgärder mot kränkande behandling 
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Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
(Sfi) 

 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F4 Antagning 
X 1 Mottagande av elev. 

Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 9 

SL 20:33 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 2 Beslut om att utbildning för elev ska upphöra. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 10 

SL 20:9 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning, om det finns särskilda 
skäl. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 11 

SL 20:9 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 G4 Utbildningens organisation och innehåll 
X 1 Beslut om utbildningens dimensionering. SL 20:28 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

X 2 Beslut om utbildningens omfattning SL 20:24 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Beslut om nationella kurser. VuxF 2:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

 

Nr 
 

Ärende 
 

Författning 
 

Delegat 
 

 J4 Trygghet och studiero 
X 1 Avstängning högst två veckor. 

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

X 2 Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18 Förvaltningschef 

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18  

 

 K4 Åtgärder mot kränkande behandling 
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Särskild utbildning för vuxna 
 

Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 F5 Antagning 

X 1 Mottagande och antagning till särskild utbildning för vuxna. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
28:12 p 9 

SL 21:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 2 Skolgång i annan kommun - yttrande. SL 21:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Beslut om att utbildning för elev ska upphöra. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 10 

SL 21:9 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 4 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning, om det finns särskilda 
skäl. 
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 
SL 28:12 p 11 

SL 21:9 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 G5 Utbildningens organisation och innehåll 

X 1 Beslut om utbildningens dimensionering. SL 21: 10, 13 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 2 Beslut om nationella kurser. VuxF 2:9 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

X 3 Ansöka om ny kurs inom särskild utbildning för vuxna. VuxF 2:5 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Ska 
anmälas 
på lista 

Nr Ärende Författning Delegat 

 J5 Trygghet och studiero 
X 1 Avstängning högst två veckor. 

Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:17-20 Förvaltningschef 

X 2 Förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående 
kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18-20 Förvaltningschef 

 3 Avstängning ytterligare tre kalenderhalvår. 
Beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
SL 28:5, p 5. 

SL 5:18-20  

 

 K5 Åtgärder mot kränkande behandling 
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VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRDER 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

2021-02-23 
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Inledning 
 

De frivilliga skolformerna i Borås Stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd utgörs av gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. För varje 
verksamhet finns en kommunal verksamhetschef benämnd gymnasiechef och vuxenutbildningschef. Inom verksamheterna finns avgränsade skolenheter 
som vardera leds av en rektor. 
 

Gymnasieskola finns på Almås-, Bäckängs-, Sven Eriksons- och Viskastrandsgymnasiet. Gymnasiesärskola finns på Almåsgymnasiet,  Bergslenagymnasiet 
och på Viskastrandsgymnasiet. Inom Vuxenutbildningen finns fem skolenheter samt Yrkeshögskolan. De pedagogiska enheterna i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan utgörs av olika gymnasieprogram och inom vuxenutbildningen av olika utbildningar. 
 

På Utbildningskontoret finns en förvaltningschef och en enhetschef för vardera ekonomi, personal samt kvalitet och utveckling. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 

Sid 

Kommentarer till verkställighetsåtgärder------------------------------------ 3 
Skolformsövergripande –--------------------------------------------------- 6 
Gymnasieskola –------------------------------------------------------------- 10 
Gymnasiesärskolan---------------------------------------------------------- 13 
Kommunal vuxenutbildning; grundläggande, gymnasial------------- 15 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ---------------------- 17 
Särskild utbildning för vuxna –------------------------------------------- 19 

 
 

Skolformsövergripande 

A Personalärenden 
B Lokaler 

C Avtal 
D Ekonomiska frågor 
E Övriga ärenden 

 

Skolformerna 

F Mottagande och antagning 
G Utbildningens organisation och innehåll 
H Lärotider 

I Samarbetsorgan 
J Trygghet och studiero 
K Åtgärder mot kränkande behandling 
L Övrigt 
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Kommentarer till verkställighetsåtgärder 
 

Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Delegationsordningen ska i princip inte omfatta ärenden av rent verkställande karaktär. Det finns dock en gråzon mellan 
vad som är det ena och det andra. I detta dokument finns enbart verkställighetsbeslut, vst. Dessa beslut ska inte 
återrapporteras till nämnden.  

 
Verkställighetsbeslut som är vidaredelegerade finns i skolvisa dokument ”Vidaredelegering med verkställighetsåtgärder 
till skola” och för förvaltningsadministrationen i dokumentet ”Vidaredelegering med verkställighetsåtgärder till 
förvaltningens administration”. 

 
 

 
Förfall 

 
Ordförande 

 

 
Annan ledamot 

Inträder som delegat i 
nämnd ordning 

1:e vice ordförande, 2:e vice 
ordförande 

Ordförande, 1:e vice 
ordförande, 2:e vice 
ordförande 

Tf Förvaltningschef/Chef för 

  Förvaltningschef HR-funktionen   
 

 

Den som av Förvaltningschef utsetts 
  Verksamhetschef som ersättare.   

 

Rektor 
(kommunalt och 
statligt uppdrag) Verksamhetschef 

 

Skolintendent Verksamhetschef 

Förvaltningschef i de fall 

Annan tjänstemannadelegat 
´ 

vikarie inte finns förordnad 

 

Med verksamhetschef avses i denna delegationsordning gymnasiechef, vuxenutbildningschef och rektor 



5 

 

 

med verksamhetsansvar på Bergslenagymnasiet. 
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I förteckningen använda förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser 
FL Förvaltningslagen 
GyF Gymnasieförordning för Gymnasieskola och Gymnasiesärskola (SFS 2010:2039) 
FTe4 Förordning om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år (SFS 2014:854) 
KL Kommunallagen 
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SFS Svensk författningssamling 
SL Skollagen 2010:800 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
TF Tryckfrihetsförordningen 
VuxF Förordning om vuxenutbildning 
HR Human resources 
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Verkställighetsåtgärder 

SKOLFORMSÖVERGRIPANDE 
 

 
Nr 

Ärende 
Delegat 

A PERSONALÄRENDEN 
 0 Ersättare vid förfall 

Vst 1 Ersättare för verksamhetschef. Förvaltningschef 
 I Anställning och entledigande 

Vst 2:6 Se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning, SL 2:12. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 4:2 
Besluta och lämna besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att 
fortsätta. LAS §§ 15-17. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 4:3 
Lämna varsel till arbetstagarorganisation. LAS § 30 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 4:8 Tillse att nyutexaminerade lärare genomgår introduktionsperiod. SL2:22a Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 5:1 Anta praktikanter, prao-elever och elever på APL vid Utbildningskontoret. HR-chef 

Vst 5:2 Anta praktikanter, prao-elever och elever på APL vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 8 
Omreglering av tjänst i samband med partiell sjukersättning 
(ej tidsbegränsad) enligt AB § 12. 

HR-chef 

  
II 

 
Ledighet 

Vst 1:1 Bevilja semester för förvaltningschef. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

Vst 1:2 Bevilja semester för verksamhetschef och personal på Utbildningskontoret. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

Vst 1:3 Bevilja semester för rektorer, skolintendenter, enhetschef. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 
Vst 1:4 Bevilja semester för personal i övrigt vid skolorna. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 2:1 Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för Förvaltningschefen. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

Vst 2:2 
Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för 
verksamhetschef. 

Förvaltningschef 
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Nr 

Ärende 
Delegat 

Vst 2:3 
Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för rektorer, 
skolintendenter, enhetschef. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

Vst 2:4 
Bevilja tjänstledighet (ej facklig utbildning med lön) för personal i övrigt vid 
skolorna. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

  

III 

 

Personalplanering 

Vst 1:2 Samordning av lärartjänster enligt nämndens reglemente. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 2:1 
Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning 
för Förvaltningschef. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

 
Vst 

 
2:2 

 

Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning 
för verksamhetschef och personal på Utbildningskontoret. 

 
Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 2:3 
Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning 
för rektorer och skolintendenter. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 2:4 
Fastställa tjänstgöringslista, arbetstidsschema, tjänste- eller arbetsfördelning 
för personal i övrigt vid skolorna. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

  

IV 

 

Kurser, konferenser, studieresor mm. 

Vst 1:1 
Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för 
förtroendeman (utom ordförande) samt Förvaltningschefen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande 

Vst 1:2 Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm för ordförande. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 1:e 
vice ordförande 

Vst 1:3 
Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för 
verksamhetschef. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 1:4 
Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för 
rektorer, skolintendenter, enhetschef. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 1:5 
Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studieresor mm. för personal i 
övrigt vid skolorna. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Nr 

Ärende 
Delegat 

  
V 

 

Övrigt 
Vst 1 Besluta om kommunens utmärkelse. Förvaltningschef 

Vst 3 
Tillse att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling och har 
nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller i skolväsendet. SL 2:34 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 B LOKALER 

Vst 3 Besluta om upplåtelse av lokaler och inventarier inklusive uthyrning av aula. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 4 
Göra verksamhetsanmälan till Miljö- och konsumentnämnden/ 
-förvaltningen vid nyetablering i samband med nylokalisering. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 C AVTAL 

Vst 2 
Träffa avtal gällande förvaltningsövergripande kompetensutveckling 
och/eller handledning. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 D EKONOMISKA FRÅGOR 
Vst 1 Framställning, rekvisition och mottagande av statsbidrag och andra bidrag. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 4 Besluta om användning av egen bil i tjänsten, (bilavtal). Förvaltningschef med rätt vidaredelegera 

Vst 5 
Besluta om busskort och reseersättningar enligt SFS 1991:1110, 1120 
samt inackorderingstillägg enligt SL 15:32, 18:30-32. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 7 Besluta om fria resor för tillfälligt funktionshindrade elever. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 8 
Besluta om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel enligt 
SL 15:17. 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
Vst 
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Besluta om att eleverna själva i kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna ska 
bekosta hjälpmedel för eget bruk som de behåller som sin egendom enligt 
SL 20:7, 21:6. 

 
Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 



1
0 

 

 

 

 
Nr 

Ärende 
Delegat 

 E ÖVRIGA ÄRENDEN 

Vst 
4 Besluta om skrivelse med överklagande har kommit in i rätt tid eller om 

för sent, avvisa densamma enligt FL 24. 
Förvaltningschef 

Vst 6 Följa Borås Stads rutiner kring synpunktshantering. Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 7 
Genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete enligt förvaltningsövergripande 
rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Förvaltningschef med rätt att fördela 
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Verkställighetsåtgärder 

Gymnasieskolan 
 

 
Nr Ärende Författning Delegat 

F1 Mottagande och antagning 
Vst 6 Poäng för kompletterande urvalsgrunder. GyF 7:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

 G1 Utbildningens organisation och innehåll 
Vst 4 Besluta om avvikelse från nationellt program för enskild elev – 

individuellt anpassat program. 
SL 16:14 
GyF 9:4 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 6 Minska omfattningen från heltidsstudier på introduktionsprogram. SL 17:6 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 8 Ta emot elev med behörighet till yrkesprogram på yrkesintroduktion 
eller individuellt alternativ om det finns synnerliga skäl. 

SL 17:11 
GyF 6:2 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 9 Skolförlägga hela utbildningen för elev på yrkesintroduktion. GyF 6:5 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 10 Göra bedömning av elevens språkkunskaper inför mottagande till 
språkintroduktion och fortlöpande bedöma elevens 
kunskapsutveckling. 

GyF 6:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 19 Arbetsplatsförlagt lärande, APL - anskaffning av platser. GyF 4:12, FTe 4: 8 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 20 Arbetsplatsförlagt lärande, APL - åtgärd om APL ej kan 
arbetsplatsförläggas, skolförläggning. 

GyF 4:13, FTe 4:8 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 28 Anordna särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för 
elev som pga sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanliga 
skolarbetet under en längre tid. 

SL 24:20-22 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 29 Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. 

SL 24:20-22 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Nr 

Ärende 
Författning Delegat 

Vst 30 Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 H1 Lärotider 
Vst 2 Dagar för idrott och friluftsverksamhet GyF 3:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

 

 J1 Trygghet och studiero 
Vst 4 Inhämta yttrande från elevs och vårdnadshavare innan beslut om 

avstängning samt samråda med socialnämnden om eleven är under 
18 år. 

SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 K1 Åtgärder mot kränkande behandling 
Vst 1 Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

Vst 2 Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 3 Se till att plan med översikt av de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling upprättas varje år. 

 
Skriftligt dokumentera förebyggande och främjande arbete med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 

SL 6:8 

 
 

Diskriminerings- 
lagen 3 kap. 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 
” 

Vst 4 Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 5 Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 6 Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen. 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 



12 

 

 

 

 
Nr 

Ärende 
Författning Delegat 

 L1 Övrigt 

Vst 1 Informera till hemkommun när elev börjar eller slutar samt när elev, 
som inte fyllt 20 år, utan giltigt skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning. 

SL 15:15 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Verkställighetsåtgärder 

Gymnasiesärskolan 
 

 
Nr Ärende Författning Delegat 

F2 Mottagande och antagning 
 

 G2 Utbildningens organisation och innehåll 
Vst 5 Arbetsplatsförlagt lärande, APL – anskaffning av platser. GyF 4:12 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
Vst 

6 
Arbetsplatsförlagt lärande, APL – åtgärd om APL ej kan 
arbetsplatsförläggas, skolförläggning. 

GyF 4:13 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst  
12 

Anordna särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för 
elev som pga sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanliga 
skolarbetet under en längre tid. 

SL 24:20-22 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 
13 

Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. 

SL 4:3 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 14 Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
 

 H2 Lärotider 
Vst 2 Dagar för idrott och friluftsverksamhet. GyF 3:5 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 

 J2 Trygghet och studiero 
Vst  

4 
Inhämta yttrande från elev och vårdnadshavare innan beslut om 
avstängning samt samråda med socialnämnden om eleven är under 
18 år. 

SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Nr 
 

Ärende 
 

Författning 
 

Delegat 

 
K2 Åtgärder mot kränkande behandling 

Vst 1 Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
Vst 

2 
Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst  

 
3 

Se till att plan med översikt av de åtgärder som behövs för att förebygg 
och förhindra kränkande behandling upprättas varje år. 

 

Skriftlig dokumentera förebyggande och främjande arbete med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 

SL 6:8 

 
 

Diskrimine- 
ringslagen 

3 kap 

Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 4 Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 5 Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Vst 
6 

Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen. 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

 
 L2 Mottagande och antagning 
 

Vst 
 

2 
Information till hemkommun om elev som börjar eller slutar samt när 
elev, som inte fyllt 20 år, utan giltigt skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning. 

SL 18:15 Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
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Verkställighetsåtgärder 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

(gruv) och på gymnasial nivå (gyvux) 
 

 Nr Ärende Författning Delegat 

 F3 
Mottagande och antagning 

 

 G3 Utbildningens organisation och innehåll 

Vst 4 Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande, APL. VuxF 2:27 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 
5 

Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. 

SL 4:3 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 
6 

Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 J3  

Trygghet och studiero 

Vst 4 Inhämta yttrande från elev innan beslut om avstängning. SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 5 Se till att i avstängningsärende finns allsidig utredning som klarlägger 
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning 

VuxF 7:4 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 
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Nr Ärende Författning Delegat 

 

 
K3 

 

Åtgärder mot kränkande behandling 
Vst 

1 
Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

Vst 
2 

Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

Vst  

 
3 

Se till att plan med översikt av de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling upprättas varje år. 

 

Skriftligt dokumentera förebyggande och främjande arbete med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 

SL 6:8 

 
 

Diskriminerings- 
lagen 3 kap. 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

 

” 

Vst 
4 

Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

Vst 
5 

Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

Vst 
6 

Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen. 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 
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Verkställighetsåtgärder 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

(Sfi) 
 

 Nr Ärende Författning Delegat 

 F4 Antagning 
 

 G4 Utbildningens organisation och innehåll 

Vst 4 Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande. VuxF 2:27 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 5 
Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. 

SL 4:3 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 6 Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 J4 Trygghet och studiero 
Vst 4 Inhämta yttrande från elev innan beslut om avstängning. SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

Vst 5 Se till att i avstängningsärende finns allsidig utredning som klarlägger 
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. 

VuxF 7:4 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 K4 Åtgärder mot kränkande behandling 
Vst 

1 
Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

Vst 
2 

Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 
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 Nr Ärende Författning Delegat 

Vst  

 
3 

Se till att plan med översikt av de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling upprättas varje år. 

 

Skriftligt dokumentera förebyggande och främjande arbete med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 

SL 6:8 

 
 

Diskriminerings- 
lagen 3 kap. 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

 

” 

Vst 
4 

Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

Vst 
5 

Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

Vst 
6 

Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen. 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 
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Verkställighetsåtgärder 

Särskild utbildning för vuxna 
 

 Nr Ärende Författning Delegat 

 F5  

Antagning 
 

 G5 Utbildningens organisation och innehåll 

Vst 4 Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande. VuxF 2:27 
Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 
5 

Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. 

SL 4:3 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Vst 6 Åtgärda brister i verksamheten. SL 4:7  

 

 J5 Trygghet och studiero 
Vst 4 Inhämta yttrande från elev innan beslut om avstängning. SL 5:21 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera 

Vst 5 Se till att i avstängningsärende finns allsidig utredning som klarlägger 
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. 

VuxF 7:4 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

 

 K5 Åtgärder mot kränkande behandling 
Vst 

1 
Ansvara för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i SL 6. SL 6:5 Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera. 

Vst 
2 

Se till att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande 
behandling. 

SL 6:6-7 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

Vst  

 
3 

Se till att plan med översikt av de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling upprättas varje år. 

 

Skriftligt dokumentera förebyggande och främjande arbete med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Ta fram riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 

SL 6:8 

 
 

Diskriminerings- 
lagen 3 kap. 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

 

” 
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 Nr Ärende Författning Delegat 

Vst 
4 

Ta emot anmälan från rektor om kränkande behandling. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

Vst 
5 

Utreda och vidta åtgärder i samband med uppgivna kränkningar. SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 

Vst 
6 

Redovisa antal kränkningar till Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden vid tertial 2 och i årsredovisningen. 

SL 6:10 Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera. 
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Datum 
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Instans 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00159 1.4.2.1 
 

  

 

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 

2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

inkomna synpunkter för perioden januari – december 2020.       

 

Ärendet i sin helhet 

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

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

redovisas för respektive nämnd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart 

elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. 

Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst skolinspektionen 

finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har 

också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är 

synpunktshanteringen inte första valet för brukare i organisationen.  

Vid rapportering för perioden januari-juni 2020 rapporterades ett ärende, vid 

statistik för helåret upptäcktes ett fel i den rapporten där faktiskt antal ärenden 

skall vara fem.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 

inkommit till nämnden under januari – december 2020 i det digitala 

rapporteringsverktyget Stratsys. En utskriftsversion av rapporten finns i bilaga 

1.  

Totalt har 17 synpunkter inkommit under året och samtliga är hanterade inom 

rätt tid. Flest synpunkter kom in i samband med terminsstart och uppstart av 

nya e-tjänster. Rutiner och kommunikation är uppdaterad och förbättrad inför 

läsårsstart 2021.                 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020             
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Samverkan 

FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 
Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-december 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

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

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Utbildningskontoret 10 E-tjänster 

Utbildningskontoret 3 Tips, klagomål och covidfrågor 

Verksamhet 4 Tips, klagomål och betygsfrågor 

   

   

   

Totalt för förvaltningen 17  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2020 

Fråga jan-
dec 2020 

Förslag jan-
dec 2020 

Klagomål 
jan-dec 2020 

Totalt jan-
dec 2020 

Bemötande   1  1 

Fysisk miljö  1   1 

Information      

Tjänster   3 12 15 

Totalt  1 4 12 17 
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4 Ständiga förbättringar 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2020 

17  17 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Ansökan från British Academy Schools of Sweden AB 

om godkännande som huvudman för internationell 

skola för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till 

bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Borås 

kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. Dnr 2020:8979 

Kommunstyrelsen Dnr 2021-00156 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet om ansökan 

från British Academy Schools of Sweden AB som huvudman för internationell 

skola för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell 

skola på gymnasienivå i Borås kommun från och med läsåret 2022/23, samt 

översänder detsamma till Kommunstyrelsen.  

        

Ärendet i sin helhet 

British Academy Schools of Sweden AB:s ansökan avser nyetablering i Borås 

med på gymnasienivå enligt internationell kursplan för International 

Baccalaureate (IB) 

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 20. Planerad start för utbildningarna är 

läsåret 2022/2023- Totalt antal platser fullt utbyggt 2030 är 200. 

Den sökta utbildningen bedrivs redan i kommunal regi där kommunen idag och 

har för läsåret 21/22 utökat antalet platser från 30 till 40. (Bilaga 1, Bilaga 2) 

Ingen fristående skola i kommunen erbjuder IB idag.  

Enligt befolkningsprognos finns det 1 278 boråsare i årskullen sextonåringar år 

2019. Därefter beräknas elevantalet att årligen öka fram till 2024. (Bilaga 3) 

Motsvarande utveckling förväntas i övriga kommuner i Sjuhärads 

samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads 

gymnasieskolor. Ansökningar till programmet har de senaste åren varit lägre än 

antalet platser. 

Samverkanskommunerna är Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 



Borås Stad 
  Sida 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat elevantal 

och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en större 

och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor genom att planera 

för lokalmässig utbyggnad och en flexiblare antagningsorganisation. Nämndens 

bedömning är att det inte finns elevunderlag för ytterligare en IB-utbildning i 

Borås. 

En ny fristående aktör inom IB-utbildningen skulle göra det svårare att planera 

och dimensionera kommunens IB-utbildning. En eventuell etablering skulle 

kunna leda till ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.               

Beslutsunderlag 

1. Antal utbildningsplatser i kommunal skola 

2. Planerat programutbud läsåret 21/22 

3. Befolkningsprognos                             

 

Samverkan 

FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/21  
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga 
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och 
som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalender-
halvåret det år de fyller 20 år. 
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är 
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 
 
 
Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
kod 
 
BA Bygg- och anläggningsprogrammet  70 
BAHUS0L Husbyggnad, Lärling  10   
BAMAL0L Måleri, Lärling   5 
IMVBA Programinriktat val mot Bygg- och   5 
 anläggningsprogrammet    
IMYBA Yrkesintroduktion mot Bygg- och  10 
 anläggningsprogrammet     
 
BF Barn- och Fritidsprogrammet  60 (SE 28, AL 32) 
BFPED0L Pedagogiskt arbete, Lärling AL 8 
BFFRI0L Fritid och hälsa, Lärling                 AL  2 
IMVBF Programinriktat val mot Barn- och                12 (SE 2, AL 10) 
 fritidsprogrammet                  
IMYBF Yrkesintroduktion mot Barn- och                AL 8 
 fritidsprogrammet 
 
 
EE El- och Energiprogrammet  62 
IMVEE Programinriktat val mot El- och Energi-   2 
 programmet     
    
EK Ekonomiprogrammet  210 
IMVEK Programinriktat val mot Ekonomi-   5 
 programmet   
  
ES Estetiska programmet   
ESBIL Bild och formgivning      29 
IMVES Programinriktat val mot Estetiska programmet,  1 
 Bild och formgivning    
ESDESVE Särskild variant, Design   30 
ESDAN Dans   16  
ESMUS Musik   29 
IMVES Programinriktat val mot Estetiska programmet,  1 
 Musik    
ESTEA Teater      14 
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
kod      
 
FT Fordons- och transportprogrammet    70 
IMVFT Programinriktat val mot Fordons- och    5 
 transportprogrammet 
IMYFT Yrkesintroduktion mot Fordons- och    10 
 transportprogrammet              
    
HA Handels- och administrationsprogrammet   46 
HAADM0L Administrativ service, Lärling   4       
HAHAN0L Handel och service, Lärling   6 
IMVHA Programinriktat val mot Handels- och   12 
 administrationsprogrammet 
IMYHA Yrkesintroduktion mot Handels- och    10 
 administrationsprogrammet   
 
 
HT Hotell- och turismprogrammet   14 
HTHOT0L Hotell och konferens, Lärling   6 
IMVHT Programinriktat val mot Hotell-   6 
 och turismprogrammet  
IMYHT Yrkesintroduktion mot Hotell-     10 
 och turismprogrammet   
 
 
HU Humanistiska programmet   30 
IMVHU Programinriktat val mot   1 
 Humanistiska programmet     
  
 
HV Hantverksprogrammet   
HVFLO Florist  16 
HVFLO0L  Florist, Lärling  2 
IMVHV Programinriktat val mot  4 
 Hantverksprogrammet, Florist 
IMYHV Yrkesintroduktion mot   4 
 Hantverksprogrammet, Florist 
HVFRS Frisör, barberare,   30 
 och hår- och makeupstylist 
HVFRS0L Frisör, barberare   3 
 och hår- och makeupstylist, lärling   
IMVHV Programinriktat val mot  4 
 Hantverksprogrammet, Frisör, barberare,    
 och hår- och makeupstylist 
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
Kod 
 
IN Industritekniska programmet    
INPRK Produkt och maskinteknik    14 
INSVE Svetsteknik   8 
IMVIN Programinriktat val mot Industritekniska   2 
 programmet, Produkt och maskinteknik 
IMVIN Programinriktat val mot Industritekniska   2 
 programmet, Svetsteknik 
IMYIN Yrkesintroduktion mot Industritekniska   4 
 programmet, Produkt och maskinteknik 
IMYIN Yrkesintroduktion mot Industritekniska   4 
 programmet, Svetsteknik 
 
   
NA Naturvetenskapsprogrammet  150 
IMVNA Programinriktat val mot Natur-  2  
 vetenskapsprogrammet   
   
 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet   30 
RLKOK0L Kök och servering, Lärling   5       
RLBAG0L Bageri och konditori, Lärling   2 
IMVRL Programinriktat val mot Restaurang- och   10 
 livsmedelsprogrammet   
IMYRL Yrkesintroduktion mot Restaurang- och   16 
 livsmedelsprogrammet        
 
    
SA Samhällsvetenskapsprogrammet  300 (BÄ 240, VS 60) 
IMVSA Programinriktat val mot Samhälls-  6 (BÄ 4, VS 2)
 vetenskapsprogrammet   
  
  
TE Teknikprogrammet   120 
IMVTE Programinriktat val mot   2 
 Teknikprogrammet 
  
   
VF VVS- och fastighetsprogrammet   24 
IMVVF Programinriktat val mot VVS-   2 
 och fastighetsprogrammet 
IMYVF Yrkesintroduktion mot VVS-   4 
 och fastighetsprogrammet 
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
kod    
 
VO Vård- och omsorgsprogrammet   40 
VOVAR0L Lärling   10 
IMVVO Programinriktat val mot Vård- och    12 
 omsorgsprogrammet  
IMYVO Yrkesintroduktion mot Vård- och   10 
 omsorgsprogrammet  
 
 
VIDES Fjärde tekniskt år, Design och produktutveckling  12 
VIINF Fjärde tekniskt år, Informationsteknik   12 
VISAM Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande   12 
VIPRO Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik   12 
 
 
EKENTVS Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet  28 
 
 
TELOGVS Spetsutbildning Logistik och e-handel         30 
 
 
IB Internationell Baccalaureate   40 
 
 
IM Introduktionsprogrammen anordnas efter behov. 
 De som avses är Individuellt alternativ och  

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

 
    
 
 Totalt antal platser 1807       
      
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anta 
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2021/2022. 
 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 



 

 

 

 

Befolkningsprognos 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
        
16 - åringar 1278 1300 1351 1406 1440 1479 1472 

 

Källa: Borås Stad - Stadsledningskansliet 
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Tillståndsenheten 

 

Ansökan från enskild om godkännande som huvudman för internationell 
skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på 
gymnasienivå 

 

Skolinspektionen prövar ansökningar om godkännande som huvudman och rätt till bidrag för 

internationella skolor enligt 24 kap. 3 a och 6 §§ skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska 

visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. 

En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. 

Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella 

befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid 

Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos 

UC AB. 

Gällande bestämmelser 

Skolinspektionen prövar ansökningar om godkännande och rätt till bidrag för internationella 

skolor enligt 24 kap. 3a § och 6 § skollagen (2010:800). 

24 kap. 2-7 §§ skollagen (2010:800). 

Förordning (2015:801) om internationella skolor. 

Förarbeten  

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet s. 516-518, 632, 877-

880. 

Prop. 2015/16:17 Internationella skolor.  

Prop 2006/07:1 Budgetproposition 2007 – Utgiftsområde 16 s. 80 ff. 

 

Information om personuppgiftsbehandling 

Enligt informationsskyldigheten som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) lämnar 

Skolinspektionen följande upplysningar. 

 

Enligt Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för 

fristående skola (SKOLFS 2011:154) ska ansökningar ske på någon av de blanketter som finns på 

Statens skolinspektions webbplats, https://skolinspektionen.se/. Ytterligare bestämmelser om 

innehållet i ansökan finns i den föreskriften. Behandlingen av personuppgifter kommer att ske 

med stöd av artikel 6.1 e i GDPR. Information om Skolinspektionens integritetspolicy och 

kontaktuppgifter till myndighetens dataskyddsombud hittar du på 

https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/De personuppgifter som inhämtas via 

blanketten lagras inte längre i myndighetens it-stöd än vad som är nödvändigt för att hantera din 

ansökan och för att eventuellt skicka ut efterföljande enkäter. Eftersom Skolinspektionen är en 

https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/
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statlig myndighet måste myndigheten enligt arkivbestämmelser dock under längre tid arkivera 

de uppgifter som finns i allmänna handlingar. Du har möjlighet att lämna klagomål till 

Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av 

Skolinspektionen. Du har också rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av 

behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18 i GDPR) och att göra invändning mot den 

behandling som Skolinspektionen gör av dina personuppgifter (artikel 21.1 i GDPR). 
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1 Ansökan avser, skolans namn, sökanden 

1.1 Ansökan avser 

 Godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå 

 Rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå 

1.2 Ansökan avser nyetablering eller utökning av skolenhet 

 Nyetablering av en skola 

 Utökning av en befintlig skola  

1.3 Skolstart, skolans namn och kommun 

Ange vilket läsår skolan avser att starta  

2022/2023 

Ange i vilken kommun skolan ska vara belägen 

Borås 

Ange skolans namn  

British International School  

1.4 Uppgifter om sökanden 

Sökandens namn (exempel Bolaget AB)  

British Academy Schools of Sweden AB   

Organisationsform  

Aktiebolag 

Organisationsnummer/personnummer 

 559222-0668 

Utdelningsadress, postnummer och ort till sökanden 

 British Academy Schools of Sweden AB   

Box 5 

332 21 Gislaved 

1.5 Bifoga sökandens registeruppgifter  

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se vilken 

handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till 

ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt. Observera att det är de personer som står 

angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig.  

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden 

kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. 

Aktiebolag: Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva 

sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.  

Handelsbolag och kommanditbolag: Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av 

bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan 

utbildningsverksamhet som ansökan avser.  
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Enskild firma: Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-

skatt.  

Ekonomisk förening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av 

registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som 

ansökan avser.   

Ideell förening: Föreningens stadgar, senaste årsstämmoprotokoll och protokoll från senaste konstituerande 

styrelsemöte. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut 

i föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som tecknar firman. Om den ideella föreningen är 

registrerad hos Bolagsverket inkom med registreringsbevis från Bolagsverket.  

Registrerat trossamfund: Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska framgå trossamfundets namn, 

trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas. 

Registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.  

Stiftelse: Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom och 

motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen. Stiftelsens föreskrifter i form av 

stiftelseförordnande och/eller stadgar. 

Sökande juridisk person behöver ha full rättskapacitet för att kunna ansöka hos Skolinspektionen. Nybildade 

juridiska personer ska därför bifoga uppgifter som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga. Den 

juridiska personen behöver för att ansökan ska kunna godkännas vara registrerad hos registeransvarig 

myndighet, exempelvis Bolagsverket. 

Aktiebolag, ekonomisk förening: Bolaget/föreningen behöver vara registrerat för att kunna föra talan vid 

myndighet. Se 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) respektive 2 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar 

(2018:672). Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan istället handlingar som styrker att 

sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket före sista ansökningsdag 

bifogas ansökan. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att avgiften är betald. 

Stiftelse: Sökanden behöver komma in med stiftelseförordnande. Stiftelsen behöver också under 

handläggningen, efter registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter bildande, komma in med 

registreringsbevis från Länsstyrelsen. Se 1 kap. 4 § och 10 kap. 1-2 §§ stiftelselagen (1994:1220).   

Ideell förening: Sökanden behöver komma in med protokoll från konstituerande möte som visar att föreningen 

har bildats före sista ansökningsdag. I bildandet ingår att föreningen antagit ett namn, att stadgar antagits, 

att styrelsen har valts, vilka som ingår i styrelsen samt protokoll på vem/vilka som är firmatecknare. Under 

handläggningen ska sökanden även ha registrerat föreningen hos Bolagsverket samt komma in med 

registreringsbevis till Skolinspektionen.  

Om sökanden är annan juridisk person, kontakta Bolagsverket för information om krav för att uppnå full 

rättskapacitet. 

För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i ansökan av 

orsaken till detta. 
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1.6 Kontaktperson  

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. 

Om kontaktpersonen undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till 

ansökan. 

Kontaktperson 

 Alaa Hanna 

E-postadress 

alahan@steameducation.se 

Telefon arbetet 

0734223380 

Mobil 

0734223380 

 

Förenklad delgivning 

Skolinspektionen använder sig av förenklad delgivning vid beslut om avslag och avvisning. Vid beslut om 

godkännande sänder Skolinspektionen beslutet med e-post till kontaktpersonen.  

Förenklad delgivning sker genom att Skolinspektionen först skickar den handling som ska delges per e-post, 

om sådan har angivits, annars med vanlig post. Närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande 

om att handlingen har skickats, också detta skickas per e-post, om sådan har angivits, annars med vanlig post. 

Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. 

Förenklad delgivning kommer endast ske om beslutet är ett avslag eller avvisning.  

E-postmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens (angiven kontaktpersons) uppgivna e-postadress. Ni 

är därför skyldiga att anmäla ändring av kontaktpersonens e-postadress till Skolinspektionen. För att vara 

säker på att inte missa några tidsfrister måste ni gå igenom er e-post regelbundet, förslagsvis minst en gång i 

veckan. Är ni förhindrade att göra detta, exempelvis vid semester, anmäl då detta i förväg till 

Skolinspektionen så att det kan beaktas vid delgivningen.  

Överklagande 

Delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.  Om mottagaren önskar 

inkomma med ett överklagande så ska det ha kommit Skolinspektionen tillhanda inom ytterligare tre veckor 

från detta datum. Om kommunen är part ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag 

då beslutet meddelades.  

Vanlig delgivning 

Vanlig delgivning kan komma att användas istället för förenklad delgivning. I så fall sker delgivning genom 

att handlingen skickas till er med rekommenderad post. Ni måste då gå till postens utlämningsställe för att 

hämta er handling och samtidigt underteckna ett mottagningsbevis. Ni anses delgiven det datum 

mottagningsbeviset undertecknas och ett eventuellt överklagande ska inkomma till Skolinspektionen senast 

inom tre veckor från det datumet. 

Ni kan läsa mer om förenklad delgivning i 22-26 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

 

1.7 Om ansökan avser utökning av befintlig skola  

Ange den befintliga skolans adress, postnummer och ort.  
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Ange skolenhetskod på den befintliga skolan.  

      

Om skolan ska byta namn anges det nya namnet här.  

      

2 Läroplan  

2.1 Läroplan 

24 kap. 2 § skollagen samt 5 och 7 §§ förordningen om internationella skolor. 

Utbildningen i en internationell skola på grundskolenivå/gymnasienivå ska följa ett annat lands 

läroplan eller en internationell läroplan. Ange vilken läroplan som utbildningen ska följa.  

På grundskolenivå: 

 Annat lands läroplan 

 Internationell läroplan 

Ange läroplanens namn. 

- The National Curriculum for England (ages 5-14) 

 - Cambridge IGCSE curriculum (ages 14-16) 

 

 

På gymnasienivå: 

 Annat lands läroplan 

 Internationell läroplan 

Ange läroplanens namn. 

The International Baccalaureate IBO Curriculum (ages 16-18) 

 

2.2 Nationellt program 

17 § förordningen om internationella skolor.  

Om ansökan avser annan utbildning än sådan som leder fram till International Baccalaureate, ange 

vilket nationellt progam utbildningen ska jämställas med.  
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3 Målgrupp, öppenhet och urval 

3.1 Målgrupp  

Grundskolenivå 

24 kap. 2 och 3 §§ skollagen. 

En internationell skola ska följa ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan samt i första 

hand rikta sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid. Elever kan fullgöra sin skolplikt 

i en internationell skola om 

- barnet är bosatt i Sverige för en begränsad tid, 

- barnet har gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin utbildning i Sverige, 

- det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att lämna Sverige för en längre tid, 

eller 

- barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med en eller båda 

vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i språket för att följa undervisningen. 

Gymnasienivå 

24 kap. 2 och 6 a §§ skollagen. 

En internationell skola ska följa ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan samt i första 

hand rikta sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid. Hemkommunen för en elev i en 

internationell skola på gymnasienivå, vars huvudman har förklarats berättigad till bidrag ska lämna 

bidrag till huvudmannen för skolan om 

- eleven är folkbokförd i Sverige eller hemkommunen får statsbidrag för eleven 

- eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid eller har andra särskilda skäl att få sin 

utbildning i en internationell skola på gymnasienivå, och 

- hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning vid den tidpunkt då 

utbildningen började. 

 Sökanden avser att tillämpa ovanstående grunder för målgruppen vid den sökta skolan. 

3.2 Skolan är öppen för alla elever 

11 § första stycket förordningen om internationella skolor. 

 Skolan är öppen för alla elever som avses i 24 kap. 5 § första stycket och 6 a § första stycket 

skollagen med undantag för sådana elever som det skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter att ta emot för skolan.  

3.3 Urval 

11 § andra stycket förordningen om internationella skolor. 

Om det inte finns plats för alla behöriga sökande till en internationell skola ska urvalet göras på de 

grunder som Skolinspektionen godkänner.  

Exempel på urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt för internationell skola på 

grundskolenivå är följande: syskonförtur, anmälningsdatum och geografisk närhet. 

Exempel på urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt för internationell skola på 

gymnasienivå är följande: elever som talar skolans undervisningsspråk vars vistelse i Sverige är 
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tillfällig, elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk vars vistelse i Sverige är 

tillfällig, elever som för närvarande bor i Sverige men vars familjer planerar att flytta utomlands.  

Ange vilka urvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än antal platser. Ange även i vilken 

ordning urvalsgrunder kommer att tillämpas. 

 

På grundskolenivå: 

1. syskonförtur 

2. anmälningsdatum 

3. Elever som talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige 

4. Elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige 

 

På gymnasienivå: 

1. anmälningsdatum 

2. elever som talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige 

3. elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige. 

4. elever som för närvarande bor i Sverige men vilkas familjer planerar att flytta utomlands. 

 

 

4 Utbildningens utformning, särskild stöd, elevhälsa mm. 

För att en enskild ska bli godkänd som huvudman för en internationell skola krävs att den enskilde 

har förutsättningar att följa vissa, i 3 § förordningen om internationella skolor, angivna bestämmelser. 

4.1 Utbildningens utformning 

5 och 7 §§ förordningen om internationella skolor. 

Utbildningen ska vara utformad så att den som helhet betraktad är likvärdig med utbildningen i 

grundskola alterntivt gymnasieskola. Lämna en beskrivning hur sökanden avser att utforma 

utbildningen. 

Beskriv även hur skolan ska arbeta med allmänna mål och värdegrund så att de inte strider mot de 

allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom skolväsendet. 

Utbildningen i skolan ska vara utformad så att den som helhet betraktad är likvärdig 

med utbildningen i grunskolan respektive gymnasieskolan 
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England                                                                        Sweden 

Key stage 1 (year 1) 5-6  Förskoleklass 

Key stage 1 (year 2) 6-7  ÅK 1 

 

Key stage 2  (year 3) 7-8  ÅK 2 

Key stage 2 (year 4) 8-9  ÅK 3 

Key stage 2 (year 5) 9-10  ÅK 4  

Key stage 2  (year 6) 10-11  ÅK 5 

 

Key stage 3 (year 7) 11-12  ÅK 6 

Key stage 3 (year 8) 12-13  ÅK 7 

Key stage 3  (year 9) 13-14  ÅK 8 

 

Key stage 4 (year 10) 14-15  ÅK 9 

Key stage 4 (year 11) 15-16  Gymansiet 1 

 

Key stage 5 (year 12) 16-17  Gymansiet 2 

Key stage 5   (year 13) 17-18  Gymansiet 3 

  

Mål och Värdegrund 

Skolan kommer att bestå av elever med mycket skiftande kulturell bakgrund vilket gör 

arbetet med den gemensamma värdegrunden särskilt viktig.  

Miljön i skolan ska vara sådan att olikheter ska ses som något naturligt och positivt som 

ska ge barnen möjligheter att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och 

att vara.  

Respekten för varje människas lika värde, hänsyn till varandra, och ett empatiskt 

förhållningssätt  utgör viktiga hörnpelare i arbetet. All personal på skolan ska 

medverka till att så blir fallet. Studiero och respekt för kunskap präglar skolan som 

arbetsplats. Alla som arbetar på skolan ska främja de mänskliga rättigheterna.  

 BIS skall i all sin verksamhet genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Alla, 

såväl elever som personal, skall känna sig trygga, respekterade och delaktiga i 
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verksamheten, för att därigenom skapa ett öppet arbetsklimat med ett internationellt 

synsätt, där var och en stimuleras till att växa som människa. Skolan skall aktivt arbeta 

för en ökad tolerans för samhällets mångfald och motverka all form av diskriminering 

och annan kränkande behandling.  

Alla skall kunna känna att de har samma rättigheter och skyldigheter i skolan oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. 

 Skolan skall främja elevernas utveckling och locka fram en livslång lust att lära.  

Ingen skall kränkas eller diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning, intresse eller annat särdrag. 

 Skolan skall främja förståelse och eleverna skall komma till insikt om att vi människor 

är olika och att det berikar vår skola och samhälle. 

 Värdegrunden är något som pedagoger och elever kommer att arbeta med varje dag i 

skolan, det är ett kontinuerligt arbete. 

 Ett viktigt mål för skolan hjälpa barnen att stärka sin självkänsla och självbild.  

Detta sker genom att eleverna får bekräftelse från pedagogerna i det dagliga arbetet 

men också genom att eleverna ställs inför utmaningar och får möjligheten att lyckas. 

4.2 Särskild hänsyn till barnets bästa 

1 kap. 10 § skollagen 

I all utbildning enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara utgångpunkt. Barnets inställning 

ska så långt som möjligt klarläggas och barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. 

Beskriv hur sökanden avser att utforma utbildningen vid den planerade skolan utifrån bestämmelsen 

om barnets bästa. 

Jag vill, jag vågar, jag kan är målet för vår verksamhet . Varje barn ska ha en stor tilltro 

till sig själv och sin förmåga.   

 Verksamheten kommer att vara elevcentrerad men alltid lärarledd. Eleverna på skolan  

kommer att gå i en miljö där det kommer vara naturligt för eleverna att ta upp sina 

önskemål och synpunkter direkt i undervisningen.  

 Huvudmannen ska ta ansvar för att skapa en skola där alla elever får möjlighet att 

utveckla  och framföra sina  kunskaper och de förmågor som man besitter.  
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Miljön i skolan ska vara sådan att olikheter ska ses som något naturligt och positivt som 

ska ge barnen möjligheter att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och 

att vara. 

Det pedagogiska ledarskapet är tydligt: Att i undervisning omsätta kunskap och 

kompetens så att barnet får verktyg att uttrycka åsikter  i frågor som berör barnet. Att 

undervisningens kvalitet stimulerar viljan och lusten hos barnet att aktivt delta och  

därigenom fritt uttrycka sina åsikter. Atmosfären i skolan präglas av öppenhet, trygghet 

och arbetsro. 

varje elev har rätt till ledning och stimulans och att skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska 

vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Verksamheten ska organiseras på 

individ-, grupp och skolnivå, så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål.  

 

 

4.3 Undervisning i svenska – frågan gäller endast grundskolenivå 

6 § förordningen om internationella skolor. 

Beskriv hur sökanden kommer att ge eleverna undervisning i svenska språket och om Sverige i den 

omfattning de behöver.  

Elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid ska ges undervisning i svenska och 

om Sverige i den omfattning de behöver. Undervisningen kommer att anpassas så att 

även undervisning om Sverige, svenska traditioner och svensk kultur ingår och ges i 

den omfattning eleven/eleverna behöver. 

Undervisningen i svenska för skolpliktiga elever som inte tillhör den primära 

målgruppen ska bedrivas enligt läroplanen för grundskolan och kursplanen i svenska. 

Eleverna kommer att få undervisning i det svenska språket genom att undervisas i 

svenska alternativt svenska som andraspråk enligt läroplanen för grundskolan och 

kursplanen i svenska alternativt svenska som andraspråk.    

4.4 Informationsskyldighet 

12 § förordningen om internationella skolor. 

Vårdnadshavare och elever ska ges tydlig information om den internationella skolan innehåll och 

inriktning mot fortsatt utbidning utomlands och om vad utbildningen vid en internationell skola kan 

innebära vid fortsatt utbildning i Sverige.  

Beskriv hur vårdnadshavare och elever kommer att ges information om fortsatt utbildning utomlands 

och vad utbildningen vid en internationell skola kan innebära vid fortsatt utbildning i Sverige.  
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I samband med att skolan startar samt inför varje läsår planerar skolan att bjuda in 

elever samt vårdnadshavare till ett öppet hus. Vid dessa tillfällen kommer information 

att delges kring vad det innebär att studera vid en internationell skola samt vilka 

möjligheter som finns att studera vidare efter avslutad utbildning. Information om den 

internationella läroplanen som skolan planerar att följa kommer att presenteras.  

Varje läsår genomförs föräldramöten, vid dessa möten kommer tydlig information om 

den internationella skolans innehåll och inriktning att presenteras. 

Vidare kommer elev och vårdnadshavare att erbjudas utvecklingssamtal en gång per 

termin, även då finns möjlighet att diskutera samt informera om vad det innebär att 

studera på en internationell skola.  

Det kommer att finnas en studie- och yrkesvägledare (SYV) anställd vid skolan, vars 

uppgift dels kommer att vara att kontinuerligt informera elever och vårdnadshavare om 

vad det innebär att studera på en internationell skola samt informera om vilka 

möjligheter som finns att studera vidare både utomlands samt i Sverige efter 

genomgången utbildning.  

I samband med att eleven erbjuds en plats på skolan kommer Skolans rektor att ha ett 

uppstartsmöte tillsammans med eleven och vårdnadshavaren för att ytterligare 

presentera skolans innehåll samt arbetssätt, och då finns möjlighet att diskutera särskilt 

med varje individ vad det kommer att innebära just för denne individ att studera på en 

internationell skola. Information kommer även att finnas på skolans hemsida. 

Nedanstående information gällande möjligheter att studera vidare både utomlands 

samt i Sverige efter genomgången utbildning kommer att delges vårdnadshavare och 

elever eftersom det kan vara avgörande för elevens val av studiegång: 

- utbildningen kommer att följa en internationell läroplan och förbereder eleverna för 

fortsatt utbildning utomlands 

- i en internationell skola finns inte alltid alla motsvarande ämnen och undervisningen 

i svenska språket kan också vara begränsad, 

- elever som gått i en internationell skola på grundskolenivå och som söker till 

gymnasieutbildning inom det offentliga skolväsendet kan söka inom den s.k. fria 

kvoten under förutsättning att de har kunskaper  som krävs för att tas emot på ett 

nationellt program.  

 Av 24 kap. 3 § punkt 8 framgår att eleverna och deras vårdnadshavare ska ges tydlig 

information om skolans innehåll och inriktning mot fortsatta studier utomlands. 

Samma informationskrav gäller också för vad utbildning vid en internationell skola på 

grundskolenivå kan innebära vid fortsatta studier i Sverige.  
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Elever och vårdnadshavare kommer fortsättningsvis att få information om skolan 

innehåll och inriktning samt om vad utbildningen kan innebära vid fortsatta studier 

utomlands och i Sverige.  

4.5 Särskilt stöd 

8 § förordningen om internationella skolor. 

Beskriv hur skolan kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.  

Skolan kommer att följa de direktiv som återfinns i skollagen och i Skolverkets råd när 

det gäller arbetet med att uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp elever i behov 

av särskilt stöd. Skolan kommer att ha de kompetenser inom elevhälsan som skollagen 

kräver för att säkersställa arbetet med särskilt stöd.  

Lärmiljön kommer att anpassas utifrån elevgruppens och individernas enskilda behov. 

Varje lärare ansvarar för anpassningar och extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Specialpedagog handleder lärarna med  extra anpassningar 

och bistår vid dokumentation. Specialpedagog ansvarar också, efter rektors beslut, för 

att åtgärdsprogram upprättas och kontinuerligt följs upp, i de fall anpassningar inte 

befinns tillräckliga. I arbetet deltar elever och vårdnadshavare. Övrig elevhälsa 

involveras i arbetet genom skolans elevhälsoteam där samtliga professioner ingår. 

Rektor leder arbetet i elevhäsoteamet. Uppmärksamhet ska även riktas på särbegåvade 

elever. 

Utgångspunkten för skolans arbete med sätskilt stöd är att stödet sker genom 

inkluderande åtgärder och att alla elever kan nå målen med rätt anpassning och stöd.     

Elever som har svårigheter i skolarbetet ska erbjudas särskilt stöd. I skolan ansvarar 

rektor för att skyndsamt utreda en elevs behov av särskilt stöd och därefter besluta om 

ett åtgärdsprogram för eleven ska upprättas eller inte upprättas.  

Elevernas vårdnadshavare är också viktiga och naturliga partners i elevernas 

utveckling.  

Förutom direkta kontakter med mentor och/eller andra personer i skolan har 

vårdnadshovarna tillgång till skolans intranät. Där kan de, dagligen om så önskas, följa 

arbetet på skolan, både vilka aktiviteter som planeras samt det som avslutats, inklusive 

resultat.  

Vårdnadshavarna har möjlighet att ge återkoppling på materialet på intranätet och 

genom samma kanal kommer de på ett enkelt sätt i kontakt med berörd personal.  

4.6 Elevhälsa 

8 § förordningen om internationella skolor. 
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Beskriv hur elever kommer att erbjudas elevhälsa som avser medicinska insatser. Ange vilka 

funktioner inom elevhälsan skolan kommer att ha tillgång till.  

På skolan kommer eleverna a  ha  tillgång till  elevhälsa bestående av skolsköterska, 

skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och speciallärare/specialpedagoger. Personalen 

kommer a  vara anställd av skolan.  Elevhälsans roll ska främst vara hälsofrämjande och 

förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Det innebär bland annat att  elevhälsan ska bidra till att  skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa.  Den medicinska delen av elevhälsan har även 

som uppdrag att :  

‐bevaka vaccina onstäckning och fullfölja vaccina oner enligt SoSFS 1996:1. 

‐varje elev under  tiden i förskoleklassen och grundskolan erbjuds minst tre hälsobesök 

som innefattar allmänna hälsokontroller och mellan hälsobesöken erbjuda 

undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.  

Elevhälsan ska präglas av ett elevperspek. Fokus ska ligga på dialog, kommunikation 

och helhetstänkande. Samarbetet mellan hem och skola ska kännetecknas av 

delaktighet och inflytande för barn,unga och föräldrar. Elevhälsans arbete planeras och 

leds av rektor vid veckovisa möten.  

 

5 Kränkande behandling 

För att en enskild ska bli godkänd som huvudman för en internationell skola krävs att den enskilde 

har förutsättningar att följa vissa, i 3 § förordningen om internationella skolor, angivna bestämmelser. 

Däribland omfattas bestämmelserna i 6 kap. skollagen. 

5.1 Målinriktat arbete mot kränkande behandling  

6 kap. 6-8 §§ skollagen 

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 

elever.  

Av beskrivningen ska framgå  

- exempel på hur sökanden kommer att arbeta för att förebygga och förhindra att eleverna 

utsätts för kränkande behandling.  

Föetaget ansvarar för att huvudmannen själv eller dess personal inte utsätter barn eller 

elever för kränkande behandling och att kränkande behandling mellan elever inte 

förekommer på organisationens skolor.  

Om det kommer till personalens kännedom att en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till rektor. 
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Rektor ansvarar för att kränkningen anmäls till huvudmannen. Huvudmannens 

skyldighet är att skyndsamt genomföra en utredning av omständigheterna i det aktuella 

fallet och att därefter vidta åtgärder som krävs för att förhindra kränkningarna och att 

förhindra att kränkande behandling förekommer i framtiden. 

 Huvudmannen ansvarar också för att skolan har fungerande system och rutiner för att 

ta reda på om kränkningar, trakasserier eller diskriminering förekommer. Rutinerna 

finns beskrivna i respektive skolas plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. 

 Huvudmannen kommer att inrätta en ombudsmannafunktion i sin organisation. 

Funktionen utgör ett led i huvudmannens rutiner för att följa upp anmälda 

kränkningsärenden och för att säkerställa att varje skola följer skollagens bestämmelser 

vid hantering av anmälda kränkningsärenden. Ombudsmannen har vid behov direkt 

kontakt med såväl, elever, föräldrar, lärare och rektor och arbetar aktivt för att lösa 

uppkomna kränkningssituationer eller andra situationer där elever och föräldrar 

upplever ett missnöje i skolsituationen. Till sin hjälp har ombudsmannen en skoljurist 

som bistår med legala råd och en verksamhetschef som är ytterst ansvarig för 

elevhälsofunktionen vid samtliga organisationens skolor.  

Alla företagets skolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. Arbetet omfattar att sätta in åtgärder för att förebygga 

och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, varje år upprättas 

en plan mot kränkande behandling.  

Att engagera eleverna i arbetet med att ta fram planen och leva upp till 

handlingsplikten innebär också att personalen måste agera och utreda vad som hänt så 

snart de får reda på att någon känner sig kränkt. Denna skyldighet gäller inte bara vid 

systematisk mobbning utan även vid enstaka händelser som av den utsatte uppfattas 

som en kränkning. 

 I arbetet med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling genomför skolan regelbundet en kartläggning av såväl den egna 

verksamhetens organisation och arbetssätt som av elevernas trygghet och trivsel samt av 

deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Utifrån en analys av kartläggningen formuleras konkreta och 

uppföljningsbara mål för arbetet. Insatser för att uppnå målen planeras och genomförs 

under året.  

För att veta vad som behöver göras för att motverka kränkningar, trakasserier och 

sexuella trakasserier måste lägesbeskrivning göras på skolan. En helhetsbild skapas 

genom att angripa problemet från många olika håll. 
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 Informella och formella samtal. Det elevstödjande teamet träffas regelbundet och 

diskuterar eventuella situationer på skolan (1 ggr/vecka). En del av denna information 

fås via spontana samtal med elever och personal samt rapporter från våra 

arbetslagsansvariga. 

Rapporter. Samtliga händelser, stora som små, dokumenteras 

 Undersökningar. Varje vår genomförs en stor webbaserad anonym undersökning där 

alla elever, föräldrar och personal uppmanas delta. Resultatet från denna undersökning 

utgör ett viktigt utvärderingsverktyg. Personlig återkoppling sker från huvudmannen 

till rektor för respektive skola. Ytterligare en enkät genomförs lokalt med eleverna på 

varje skola där mer specifika frågor gällande trygghet och trivsel ställs. 

 Vuxna bland barnen. I skolans lokaler finns alltid personal som cirkulerar bland 

barnen. Även mentorer och övrig personal syns mycket ute bland eleverna. På skolan 

finns även anställda vars huvuduppgift är att finnas tillgängliga bland eleverna i 

uppehållsrum under raster samt att vara synlig i korridorerna. Dialog sker alltid med 

föräldrar. 

5.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling  

6 kap. 10 § skollagen 

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.  

Av beskrivningen ska framgå  

- lärarens roll och ansvar,  

- rektorns roll och ansvar, och 

- huvudmannens roll och ansvar.  

Samtliga anställda vuxna på skolan, både pedagoger och annan personal, har skyldighet 

att vara vaksamma och anmäla och regera vid eventuell kränkande behandling.  

Anmälan skall ske i första hand till ansvarig lärare och i andrahand till rektor. I den 

händelse det är en pedagog som kränker en elev så skall anmälan ske direkt till rektor 

eller till skolans huvudman. Även elever skall uppmuntras att anmäla kränkande 

behandling. När en anmälan om kränkande behandling har inkommit skall detta 

utredas av ansvarig pedagog och rapporteras till rektor. I båda fallen skall 

vårdnadshavare informeras om det inträffade. Inom en vecka skall en handlingsplan 

upprättas. Arbetet ska dokumenteras och följas upp. Huvudmannens roll är att se till att 

det bedrivs ett målinriktat arbete mot kränkande behandling. Huvudmannen skall vara 

delaktig i upprättandet och revidering av lika behandlingsplanen, Rektor skall anmäla 

kränkande behandling och trakasserier till huvudman och upprätta en plan, huvudman 

och rektor tillsammans för att kränkningar och diskriminering inte skall fortgå. 
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 Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda det inträffade och i förekommande fall 

vidta åtgärder. Huvudman är även ansvarig för att upprätta en tydlig ansvarsfördelning 

och rutiner för detta. 

Ansvarsfördelning 

Det är företaget styrelse som är huvudman och därmed dem som har huvudansvar för 

hela verksamheten. 

Det är sedan Rektor som har ansvar för det praktiska arbetet på skolan. Det är Rektorns 

ansvar enligt lag och förarbeten att:  

Årligen upprätta, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med 

personal, elever samt vårdnadshavare.  

Se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och 

kränkande behandling inte är tillåten på skolan.  

Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter samt att 

motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 

funktionshinder.  

Se till att verksamheten fullföljer de mål som satts upp. 

Om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling 

förekommer så är det Rektorns ansvar att se till att åtgärder vidtas och att utredning och 

uppföljning genomförs.  

Elevhälsoteamet (EHT) 

Elevhälsoteam består av: rektor, kurator, psykolog, specialpedagog, skolläkare och 

skolsköterska. 

 EHT har ansvar för att: 

åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänkts/anmäls/upptäcks.  

dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande 

behandling och de åtgärder som vidtas.  

bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling tillsammans 

med berörd personal, samt följa upp. 

upptäcka, utreda och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

All personal   har ansvar för att:  
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följa likabehandlingsplanen ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar 

som han/hon förmedlar genom sin undervisning/verksamhet och sträva efter 

likabehandling.  

alltid agera om de ser en elev bli utsatt för kränkande behandling, mobbning eller om 

de ser en elev som mår dåligt. 

se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänkts/anmäls/upptäcks.  

anmäla samt förmedla misstänkt/upptäckt diskriminering och annan kränkande 

behandling och de åtgärder som vidtagits till elevens lärare, rektorn, kuratorn eller 

någon annan i EHT‐teamet. 

 bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling 

tillsammans med EHT‐teamet, om den enskilda läraren/personalen är berörd, samt följa 

upp.  

dokumentera fall av diskriminering eller kränkande behandling. 

följa upp utreda fall av diskriminering och kränkande behandling 

Personalen i skolan förväntar sig att föräldrar: - 

-påtalar diskriminering och kränkande behandling som förekommer i skolan. 

-ställer upp och samarbetar med skolan när det gäller hanteringen av eventuell 

kränkande behandling. 

stöttar sina barn att vara goda kamrater. 

Alla elever bör:  

påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan till 

någon personal eller förälder som i sin tur kan kontakta kurator eller någon i EHT som 

kan vidta åtgärder.  

vara goda kamrater och följer skolans och klassens regler.  

6 Elevprognos och budget 

6.1 Antal elever 

Ange planerat antal elever på grundskolenivå samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. 

Läsår Antal elever 

Läsår 1  80 

Läsår 2 120 
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Läsår 3 160 

Fullt utbyggd 600 

Ange vilket år verksamheten är fullt utbyggd 

2030 

 

Ange planerat antal elever på gymnasienivå samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. 

 

Läsår Antal elever 

Läsår 1  20 

Läsår 2 30 

Läsår 3 40 

Fullt utbyggd 200 

Ange vilket år verksamheten är fullt utbyggd 

2030 

 

6.2 Elevprognos 

24 kap. 3 a och 6 §§ skollagen 

För att godkännande respektive förklaring om rätt till bidrag ska lämnas krävs att det kan antas att det 

kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att bedriva en stabil verksamhet. 

Inkom med en elevprognos som visar att den planerade skolan kommer att få ett tillräckligt 

elevunderlag för att sökanden ska kunna driva en stabil verksamhet. Elevprognosen kan grundas på 

en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar på ett 

tillräckligt intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolan. Riktat intresse 

förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen, den planerade utbildningen 

och eventuella elevavgifter innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning som intresse 

lämnas för.  

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör följande framgå av undersökningen:  

- vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i 

samband med intresseundersökningen 
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- att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade 

skolan är en internationell skola med en enskild som huvudman 

- i de fall sökanden avser att ta ut elevavgifter bör det framgå vilken information 

respondenterna fått om avgifterna och nivån på dessa. 

- vilka frågor som ställdes vid undersökningen 

- resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs/program  

- hur och när intresseundersökningen är genomförd  

- urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare 

- hur sökanden säkerställt att respondenterna tillhör målgruppen för den planerade 

utbildningen och skolan. 

 

Elevprognosen grundar sig inte på de traditionella intresseundersökningar som 

Ansökningsformulär hänvisar till som underlag för elevprognosen. 

Det är omöjligt att genomföra traditionella intresseundersökningar för internationella 

skolor då målgruppen bor i Sverige för begränsad tid eller bor utomlands. 

En hemsida för den planerade skolan är redan lanserad med information till 

intresserade sökande och vårdnadshavare om planering och innehåll från 

grundskolenivå till gymnasienivå.  

vårdnadshavare och elever har fått tydlig information om: 

-huvudmannen, och den planerade utbildningen. 

-den internationella skolans innehåll och inriktning  

- vad utbildning vid en internationell skola kan innebära vid fortsatt utbildning i 

Sverige  

-storleken på avgifterna  som skolan planerar att ta ut årligen för den aktuella 

utbildningen.  

-avgifter i storleksordningen, Ansökansavgift och inskrivningsavgift. 

- målgrupp och antagningsregler till internationella skolor i Sverige. 

föräldrar måste underteckna att de är har fått ovannämnde information innan de kan 

skicka  intresseanmälan för att säkerställa att eleven tillhör målgruppen för den 

planerade utbildningen och skolan. vårdnadshavare och elever har fått tydlig 

information om storleken på avgifterna, målgrupp och antagningsregler till 

internationella skolor. Intressenterna har fått tydlig information om den internationella 

skolans innehåll och inriktning. Samtliga information finns också på skolans hemsida. 

 



21 (30) 

 

 

 

6.3 Sökandens budget 

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. 

Likviditetsbudgeten visar in- och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första 

läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader.  

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudgeten avser att bedriva en 

verksamhet med stabilitet. Beskriv hur sökanden avser att täcka ett eventuellt underskott i 

likviditetsbudget läsår 1 samt förlust i resultatbudgeten läsår 1. Om resultatbudgeten visar ett negativt 

resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur 

sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 

Enligt propositionen 2015/16:17 Internationella skolor är ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil 

verksamhet nära kopplat till budget för den planerade skolan och sökandens ekonomi. En uthållig ekonomi är 

en förutsättning för att bedriva en stabil verksamhet. 

För att Skolinspektionen ska kunna bedöma sökandens ekonomiska förutsättningar bör en likviditetsbudget för 

läsår 1 och resultatbudgetar för läsåren 1-3 lämnas in. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen.  

Elevunderlaget ska visa att det kan antas att skolan kommer att få tillräckligt antal elever för att driva en 

stabil verksamhet. Antalet elever som redovisats i ansökan ska ligga till grund för budgeten. Det sistnämnda 

gäller även antalet lärartjänster då angivet antal lärartjänster i ansökan ska ligga till grund för de ekonomiska 

beräkningarna i budgeten.  

 

Enligt den inlämnade likviditets- och inkomstbudgeten kommer skolan att driva en 

stabil verksamhet kopplat till den planerade skolans budget och ekonomi.  

Bifogad  likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 som 

visar skolan kommer inte at få underskott .  Den inlämnade budgeten för de första tre 

åren visar på positivt resultat redan år 1. 

6.4 Kommunalt bidrag och statsbidrag 

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens bidrag eller statsbidrag från ett annat land per elev. 

Redogör även för hur beloppen har beräknats. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det 

angivna elevantalet.   

Skolinspektionen kan komma att kontrollera det kommunala bidragsbeloppet med kommunens 

uppgifter. Om sökanden anger ett högre bidragsbelopp än kommunens, ange skäl till detta och hur 

sökanden har beräknat beloppet.   

Av redogörelsen ska framgå 

- beloppets storlek och hur det har beräknats 

- vilka kontakter som tagits med kommunen, samt 

- vilka länder sökanden kan komma att ta emot statsbidrag från och hur beloppen har beräknats. 

 



22 (30) 

 

 

 

Uppgifter om beräkningsgrund och ersättningsnivå i  kommunen har erhållits. 

Erhållna skolpengsbeslut samt annan skriftlig information från kommunen ligger till 

grund för beräkning av bidragsbeloppen. Skolan kommer inte att ta emot statsbidrag 

från andra länder. 

 

6.5 Elevavgift 

9 § förordningen om internationella skolor.  

För elever vilka hemkommunen är skyldiga att lämna bidrag till får huvudmannen ta ut en avgift för 

att täcka rimliga merkostnader för utbildningen som är hänförliga till  

1. att utbildningen följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan, vilket inkluderar 

merkostnader för ackreditering eller auktorisation och avgifter till relevanta organisationer, 

eller 

2. att utbildningen i första hand riktar sig till elever som är bostatta i Sverige för en begränsad tid. 

Avgiften ska vara skälig med hänsyn till de kostnader den är avsedd att täcka, de bidrag 

huvudmannen får och omständigheterna i övrigt. 

Om sökanden avser att ta ut en avgift för eleverna, redogör för följande; 

- avgiftens storlek per elev 

- den totala intäkten av avgiften 

- hur avgiften är beräknad 

- vad avgiften omfattar för kostnader.  

Skolan kommer att ta ut elevavgift för att täcka merkostnader .Avgiftens storlek  per 

elev per år  är enligt nedan :- 

Årskurs                                                 Elevavgifter 

Förskoleklass    48,000 SEK 

årskurs 1                          48,000 SEK 

årskurs 2                           60,000 SEK 

årskurs 3                            60,000 SEK 

årskurs 4                                           60,000 SEK 

årskurs 5                                60,000 SEK 

årskurs 6                   72,000 SEK 

årskurs 7          72,000 SEK 

årskurs 8          72,000 SEK 
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årskurs 9          84,000 SEK 

årskurs 10         84,000 SEK 

årskurs 11         96,000 SEK 

årskurs 12        96,000 SEK 

 Totalta intäkten av avgiften redovisas i inlämnad budget.  

Elevavgifter är beräknade på grund av merkostnader som hänförs till att utbildningen 

följer en internationell läroplan, inklusive samtliga merkostnader för ackreditering, 

auktorisation, avgifter till IBO och liknande organisationer och merkostnader hänförs 

till den målgrupp elever som skolan kommer att ta emot.  

Vilka ökade kostnader som får beaktas inom ramen för elevavgift har på riktade frågor 

från remissinstanserna besvarats i prop. 2015/16:17. Regeringen har därvid angett att 

följande merkostnader får ersättas inom ramen för elevavgiften: 

-Inköp av läromedel från utlandet. 

-Personalkostnader inklusive fortbildning av lärare utomlands 

-Avgifter till IBO och olika organisationer. 

-Förmodat högre kostnader bl.a. därför att många elever varken kan svenska eller det 

undervisningsspråk i tillräcklig omfattning som talas i skolan.  

-Merkostnader för språkundervisning med anledning av att en stor del elever inte har 

tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket. 

-Eleverna har behov av fler undervisningstimmar per vecka såväl i det aktuella språket 

som i andra ämnen där språkkunskaperna har betydelse. 

-Internationellt konkurrensmässiga lärarlöner liksom extra kostnader relaterade till den 

internationella läroplanen. 

-Kostnader kopplade till säkerhetsfrågor till posteringen av diplomater och personal 

vid internationella organisationer. 

-Merkostnader för rådgivare till elever i avgångsklasserna med anledning av att 

eleverna i den primära målgruppen ofta flyttar mellan olika skolor, länder och kulturer 

och därför har ett större behov av studie- och yrkesvägledning. 

- Merkostnader För att ordna särskilda aktiviteter inom sport och kultur. Detta kan vara 

en viktig möjlighet för eleverna att få en aktiv fritid.  

-Merkostnader för flerspråkiga bibliotek. 

-System för antagning och kommunikation. Internationella skolan har kontinuerlig 

antagning, vilket bör leda till utökade kostnader. 
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-Avgifter för olika program och kostnader för internationellt kompetenta lärare som 

kan undervisa på engelska. 

- kostnader som skolan har för att bibehålla de nödvändiga internationella 

ackrediteringarna och certifieringarna. 

- Merkostnader för rådgivare till elever i avgångsklasserna med anledning av att 

eleverna i den primära målgruppen ofta flyttar mellan olika skolor, länder och kulturer 

och därför har ett större behov av studie- och yrkesvägledning. 

-Rekrytering från utomlands för att identifiera, attrahera och utvärdera de bästa 

tillgängliga kandidaterna på internationella marknaden. 

-Indirekta merkostnader som uppstår till följd av att skolan följer den internationella 

läroplanen samt måste nå upp till kraven för ackreditering. Kraven för ackreditering 

innefatta väsentligt: - 

-ökad undervisningstid jämfört med svenska skolor, 

-mindre gruppstorlekar,  

-internationella lärare med specificerad utbildning, 

-erfarenhet och löne-nivå,  

-bibliotek,  

-särskilda aktiviteter inom sport och kultur. 

-laboratorier  

-Samt åtgärder för elevernas säkerhet. 

Listan är inte uttömmande, utan det som avgör om en kostnad får ersättas inom ramen 

för elevavgiften är att kostnaden är hänförlig till att utbildningen följer ett annat lands 

läroplan/en internationell läroplan eller att den primära målgruppen som skolan riktar 

sig till inte är densamma som inom det svenska skolväsendet.  

Samtliga merkostnader får tas ut genom elevavgiften enligt prop. 2015/16:17 och den av 

skolan beräknade elevavgiften ligger i samma nivå som de andra internationella skolor 

har för motsvarande utbildning och åldersgrupp. 

 

6.6 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel  

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående 

uppgifter.  

Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.  

Av lånelöftet ska framgå  
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- vilket belopp som kan/kommer att lånas ut 

- bolagets/föreningens namn och organisationsnummer 

- lånelöftets giltighetstid 

- eventuella villkor för lånet  

- datum då lånelöftet är undertecknat 

- kontaktuppgifter till utlånande part 

 

Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå  

- vilken bank som avser att låna ut pengarna. 

 

Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information bifogas 

lånelöftet 

- underlag som visar är att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i 

bolaget (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket)  

- underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, 

årsredovisning eller liknande. 

Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. 

Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part 

är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet 

och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex 

registreringsuppgifter från Bolagsverket).  

Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om 

lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, 

årsredovisning eller liknande.  

Finansiering med egna medel – Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den 

sökandes pågåendeverksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och 

kontoutdrag och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. 

      

6.7 Övriga bidrag/inbetalningar/intäkter respektive utbetalningar/kostnader 

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten 

omfattar, med vilket belopp och hur beloppen är beräknade. Övriga inbetalningar/intäkter kan 

exempelvis vara caféverksamhet som bedrivs vid skolan. Om det finns utbetalningar/kostnader som 

kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av 

medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med 

intyg och kontoutdrag från privatperson, inbetalningar från medlemmar eller liknande. 

  

Överiga Intäker 

1-Ansökan avgift 3 000 kr per elev (engångsavgift ) 

2-inskrivningsavgift 25 000kr  per elev (Engångsavgift) 
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6.8 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skola 

Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten och beskrivas nedan.  

Investeringar är utbetalningar och kostnader som sökanden behöver för att utrusta skolenheten inför 

skolstart. Exempel på investeringar är inköp av möbler, datorer, böcker till skolbibliotek, läromedel, 

utrustning till speciallokaler samt färdigställande av lokalerna. Om sökanden avser att leasa datorer, 

möbler osv. ange det.  

Etableringsutbetalningar är utbetalningar och kostnader innan sökanden fått det kommunala bidraget 

utbetalat av kommunen. Exempel på etableringsutbetalningar är utbetalningar för rekrytering av 

rektor och personal, hyra av lokaler samt marknadsföringsutgifter. 

Observera att investerings- och etableringskostnader även ska inrymmas i resultatbudgeten läsår 1. 

Om sökanden inte upptar dessa kostnader i resultatbudgeten läsår 1, ange skäl till detta. 

Om sökanden ansöker om flera skolor inom samma bolag gör Skolinspektionen en beräkning av den 

totala etableringskostnaden. 

Av beskrivningen ska följande framgå 

- hur investeringar och etableringskostnader är beräknade 

- hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras 

- när i tiden in- och utbetalningarna kommer att uppstå. 

- vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i 

budgeten. 

 

Vi beräknar investerings-, etablerings- och uppstartskostnader på ca 350 000 kr inledningsvis. 

Möbler, datorer,kopiator och inventarier kommer att leasas . 

Etableringskostnader kommer att finansieras genom elevavgifter. 

Skolledning        100 000 

administration     50 000 

Rekrytering       50 000 

Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 20 000 

Telefon, kopiator mm    20 000 

Information och annonsering  100 000 

Försäkringar                             10 000  

Summa utbetalningar 350 000 

Läromedel kommer att betalas i samband med skolstart. Anpassningar i byggnaden kommer att 

skrivas in i hyresavtalet och betalas av bolaget via hyra under hyresavtalets livslängd. Lokalhyra 

kommer att betalas i samband med skolstart och betalas efter att kommunala bidraget erhållits .Alla 

investeringar och etableringskostnader är redovisade under likviditetsbudgeten. 
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6.9 Likviditetsbudget och resultatbudget  

Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  

Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget läsår 1, 2 och 3 

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 

Kommunalt bidrag grundskolenivå 1       Kommunalt bidrag grundskolenivå 1                   

Statsbidrag grundskolenivå2       Statsbidrag grundskolenivå2                   

Kommunalt bidrag gymnasienivå1       Kommunalt bidrag gymnasienivå1                   

Statsbidrag gymnasienivå2       Statsbidrag gymnasienivå2                   

Elevavgift3       Elevavgift3                   

Övrigt bidrag4       Övriga bidrag4                   

Lån5       Övriga intäkter8                   

Aktieägartillskott/ägartillskott6           

Finansiering med egna medel7           

Annan finansiering           

Övriga inbetalningar8           

Summa inbetalningar       Summa intäkter                   

      

Utbetalningar  Kostnader 

Utbildning och personal9 Utbildning och personal8 

Skolledning        Skolledning                   

Lärare        Lärare                    

Övrig personal       Övrig personal                   

Administration       Administration                   

Rekrytering        Rekrytering                   

Fortbildning       Fortbildning                   

Lokaler/Utrustning10  Lokaler/Utrustning9    

Lokalkostnad        Lokalkostnad                   

Möbler        

Kontorsutrustning/förbrukningsinventa

rier 

      Kontorsutrustning/förbrukningsinven

tarier 

                  

Telefon, kopiator mm           

Läromedel11 Läromedel11 

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink 

programvaror, licenser)  

      Litteratur/utrustning/skolbibliotek 

(ink programvaror, licenser)  

                  

Datorer   

Övrigt Övrigt 

Info och annonsering       Info och annonsering                   

Elevhälsa12       Elevhälsa12                   

Skolmåltider13       
Skolmåltider13 

                  

Försäkringar       Försäkringar                   
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Studie- och yrkesvägledning       Studie- och yrkesvägledning                   

Övriga utbetalningar14       Övriga kostnader14                   

Finansiella poster Finansiella poster 

Räntor       Räntor                   

Amorteringar       Avskrivningar 

  Möbler                   

  Datorer                   

  Telefon, kopiator mm                   

Summa utbetalningar       Summa kostnader                   

Över/Underskott15       Vinst/förlust15                   

 

1 Kommunalt bidrag – Inbetalningen/intäkten ska stämma överens med antalet elever som sökanden beräknas 

få kommunalt bidrag för. Redovisa under punkten 6.4. 

2 Statsbidrag från andra länder 

3 Elevavgift – Redovisa under punkten 6.5 hur avgiften är beräknad. 

4 Övriga bidrag – Redovisa under punkten 6.7 hur bidraget är beräknat och var det kommer ifrån. 

5 Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå 

vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. 

6 Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och 

styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, 

årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. 

7 Finansiering med egna medel – Med detta avser till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven 

verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser 

nyttja. 

8 Övriga inbetalningar/intäkter - Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. 

Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Tillskott av medel som inte 

omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från 

privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. 

9 Undervisning/Personal - Posten för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans 

undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och 

liknande kostnader.  I posten ingår inte kostnader för kompetensutveckling såsom kurs- och seminarieavgifter.  

10 Lokaler och inventarier – Posten för lokaler och inventarier, inklusive underhåll, städning och kostnader för 

vaktmästare avseende fastighetsskötsel. I posten kan interna hyror vara självkostnadsberäknade eller 

marknadsmässigt beräknade. I posten ingår inte kostnader för övriga vaktmästartjänster.  

11 Läromedel, utrustning och skolbibliotek - Posten visar kostnaden för läromedel, utrustning och skolbibliotek. 

I posten ingår följande: läromedel, dvs. skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat 

tryckt material samt kopior framtagna för undervisningen. Datorer, maskiner och verktyg som används i 

undervisningen. Bild- och ljudmedier, förbrukningsmaterial och programvara för undervisning. Kapital och 

servicekostnader för datorer, maskiner etc. Kostnader för resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter 

och lägerskolor. Bokinköp till skolbibliotek samt skolbibliotekarie. 

12 Elevhälsa - Kostnader avseende medicinska funktioner såsom skolläkare och skolsköterska (även kostnad för 

köpta tjänster ingår). 
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13 Skolmåltider- I posten ingår kostnader för skolmåltids- och caféverksamhet, dvs. kostnader för personal, 

livsmedel, transporter, administrativa kostnader, t ex för kostkonsulent. 

14 Övriga utbetalningar/övriga kostnader – Om sökanden anger en utbetalning under denna post måste 

utbetalningen specificeras. Redovisa under punkten 6.7. 

15 Underskott i likviditetsbudgeten/förlust i resultatbudgeten – Huvudregeln är att en likviditetsbudget inte 

får redovisa ett underskott. Om sökanden trots detta redovisar ett underskott i likviditetsbudgeten beskriv hur 

sökanden ska täcka underskottet. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år ett och bolaget/föreningen 

inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Redovisa under punkten 6.10. 

 

6.10 Årsredovisning/årsbokslut 

Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns.   

Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi 

visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör 

dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.  

      

 

Lägg till bilaga: 

      

 

För att säkerställa att sökanden har en ekonomi som garanterar att verksamheten kan bedrivas stabilt ska 

vissa uppgifter om sökandens ekonomiska ställning lämnas, till exempel bolagets/föreningens senaste 

årsredovisning om sådan finns. I de fall det inte finns lagkrav fastställda för att upprätta årsredovisning kan 

det bli aktuellt att lämna in årsbokslut.  

Vid behov kan Skolinspektionen under handläggningen komma att begära in bolagets/föreningens senaste 

årsredovisning om en ny årsredovisning har upprättas under handläggningen av ansökan. Observera att 

årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen ska vara undertecknad av styrelsen samt av revisorn.  Inkom 

även med kommittentens årsredovisning om bolaget bedrivs i kommission.  

6.11 Övriga ekonomiska upplysningar 

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden 

har kännedom om att bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till 

eventuella betalningsanmärkningar. 

Skolinspektionen inhämtar kreditupplysning på: 

Aktiebolag – kreditupplysning på bolaget.  

Ekonomisk förening – kreditupplysning på den ekonomiska föreningen.  
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Enskild person/enskild firma – kreditupplysning på den enskilda personen/enskilda firman.  

Handelsbolag – kreditupplysning på handelsbolaget samt delägarna. 

Kommanditbolag – kreditupplysning på kommanditbolaget samt komplementären. 

Ideell förening – kreditupplysning på den ideella föreningen. 

Registrerat Trossamfund – kreditupplysning på trossamfundet. 

Stiftelse – kreditupplysning på stiftelsen. 

 

      

 

7 Övrigt 

7.1 Övriga upplysningar 

Eventuella övriga upplysningar som huvudmannen önskar framhålla anges här. 

      

7.2 Bilagor 

Registeruppgifter          

Fullmakt           

Underlag för elevprognos         

Årsredovisning         

Lånelöfte          

Intyg/underlag om ägartillskott/aktieägartillskott       

 

7.3 Angående bilagor 

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan. 

      

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Heed 
Handläggare 
033 357771 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-02-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00294 1.1.3.1 
 

  

 

Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar och 

översänder det till Arbetslivsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag 

arbetar med programmet utifrån sina respektive ansvarsområden. Till följd av 

den pågående pandemin följs arbetet med ”Program för ett integrerat samhälle” 

upp i enkätform. 

 

Årets uppföljning fokuserar på delaktighet som inte har följts upp sedan 2015. 

Enkäten är uppdelad i fyra delar; kommunens serviceskyldighet, inflytande och 

medborgardialog, samhällsorientering, integrationsråd och dialogforum. De 

sistnämnda områdena riktar sig enbart till Arbetslivsförvaltningen. 

 

För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet så är flera områden 

reglerade i skollag och följs därför upp löpande.  

 

               

Beslutsunderlag 

1. Enkätsvar Integrerat samhälle                              

Samverkan 

FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämndens diarium 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



Borås Stad 
  Sida 
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PM 2020 gymnasie-och vuxenförvaltningen 

 
Ange förvaltning/bolag 

Namn  Antal  %  

Arbetslivsförvaltningen  0  0  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen  0  0  

Förskoleförvaltningen  0  0  

Grundskoleförvaltningen  0  0  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  1  100  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  0  0  

Kulturförvaltningen  0  0  

Lokalförsörjningsförvaltningen  0  0  

Miljöförvaltningen  0  0  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  0  0  

Servicekontoret  0  0  

Sociala omsorgsförvaltningen  0  0  

Stadsledningskansliet  0  0  

Tekniska förvaltningen  0  0  

Vård- och äldreförvaltningen  0  0  

Överförmyndarnämnden  0  0  

AB Bostäder i Borås  0  0  

AB Sandhultsbostäder  0  0  

BoråsBorås TME AB  0  0  

Borås Djurpark AB  0  0  

Borås Elnät AB  0  0  

Borås Energi och Miljö AB  0  0  

Borås kommuns Parkerings AB  0  0  

Fristadbostäder AB  0  0  

Industribyggnader i Borås AB  0  0  

Inkubatorn i Borås A  0  0  

Textile Fashion Center  0  0  

Toarpshus  0  0  

Viskaforshem AB  0  0  

 



Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

Ange e-post för att få svarsjournal 

susanne.heed@boras.se  

 

Hur säkerställer ni att alla får likvärdig tillgång till den service som ni erbjuder?  

Skollagen reglerar elevernas lika rättigheter till utbildning. Vi har skyldigheter att erbjuda utbildning eller insatser 
inom ramen för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) och vi har uppföljningsansvar för det.  

 



  

Hur följer ni upp att ingen diskrimineras i era verksamheter?  

Skollagen har krav på att man skall arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande kopplat till 
diskrimineringsgrunderna. Varje verksamhet har på enhetsnivå en plan för arbetet.  

 

Hur arbetar ni vidare med resultatet av de utvärderingar som görs? 

Dels på enhetsnivå, dels går förvaltningen in och genomför utredningar där det behövs.  

 

Är det lätt att hitta information om era verksamheter? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  100  

Nej  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 



  

Om ni tillhandahåller blanketter, går dessa att skriva ut från internet? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  100  

Nej  0  0  

Delvis  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 
Vilka kanaler använder ni för att sprida information om era verksamheter till allmänheten? 

Boras.se - Alla skolor har egen sida, Gymnasiewebben, Pingpong, egna sociala kanaler, direktutskick, utåtriktad 
verksamhet (bageri, frisör) och APL. 

 

Hur säkerställer ni att de personer som ni ger service till förstår muntlig information? 

Genom undervisning. Vi har många olika målgrupper och information anpassas av behörig personal för 
målgruppens behov.  

 



  

Hur säkerställer ni att de personer som ni ger service till förstår skriftlig information? 

Genom undervisning. Tillgänglighetsanpassade dokument  

 

Förutsätter följande material som ni tillhandahåller att alla kan läsa, skriva och förstå svenska lika bra 
som ni själva? 

- Broschyrer och annat informationsmaterial? 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Nej  1  100  

Vet ej  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 
- Borås Stads hemsida? 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Nej  1  100  

Vet ej  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 

Om nej, hur har materialet anpassats?  



Olika språk Tillgänglighetsanpassat Enkel svenska I huvudsak är ovan anpassat utifrån målgruppens behov, vi är 
medvetna om att det finns områden där det är svårare. Genom kommunikation ger vi stöd till alla i målgruppen.  

 



  

Förutsätter följande material som ni tillhandahåller att alla kan läsa, skriva och förstå svenska lika bra 
som ni själva? 

- Blanketter? 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Nej  1  100  

Vet ej  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 

Om nej, hur har materialet anpassats?  

Olika språk  
Tillgänglighetsanpassat  
Enkel svenska  
I huvudsak är ovan anpassat utifrån målgruppens behov, vi är medvetna om att det finns områden där det är 
svårare. Genom kommunikation ger vi stöd till alla i målgruppen.  

 

Finns blanketter översatta till andra språk än svenska? 



Namn  Antal  %  

Ja  1  100  

Nej  0  0  

vet ej  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 

Om ja, vilka språk?  

Översättning enligt språk på boras.se  

 

Krävs särskild sakkunskap om vissa ämnen, eller om samhället för att kunna ta del av den information 
som ni erbjuder? 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Nej  1  100  

Delvis  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 



  

Hur säkerställer ni att ert bemötande upplevs som professionellt av alla invånare som ni möter, 
inklusive särskilt utsatta grupper? 

Skollagen reglerar detta. Extra stöd erbjuds till identifierade målgrupper med behov  

 

I vilka situationer används tolk? 

Vid utvecklingssamtal, föräldramöten, samtal med elev och vårdnadshavare, informationsmöten, 
utbildningsuppstarter mm  

 

Anordnar ni medborgardialog, samråd, eller andra former av dialoger där invånarna ges möjlighet att 
påverka? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  100  

Nej  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 

Om ja, vilka former av dialog anordnar ni?  

Inflytandeforum med elev och vårdnadshavare  

 



  

Utifrån de fem stegen i delaktighetstrappan, på vilken nivå befinner sig dialogen? Ge gärna exempel! 

Beroende på vad det gäller så rör sig förvaltningen mellan information och inflytande. Skollagen reglerar stor del av 
vår skyldighet att skapa forum för dialog och inflytande.  

 

Är frågorna som dialogen behandlar påverkbara? 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Nej  0  0  

Delvis  1  100  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 
Är syftet med mötet tydligt för alla som deltar? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  100  

Nej  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 



  

Hur återrapporteras resultatet av dialogen? 

Det beror på vilken typ av dialog som förts och på vilken nivå. Ibland rapporteras till rektor, ibland till 
verksamhetschef och ibland till förvaltningsledning eller nämnd.  

 

Till vilka återrapporteras resultatet?  

Namn  Antal  %  

Invånare och civilsamhällsorganisationer  1  100  

Borås Stads anställda  1  100  

Politiker  1  100  

Övriga  1  100  

Total  4  400  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 
 

Övriga  

Andra myndigheter, externa aktörer  

 

Vilka kanaler använder ni för att sprida information om samråd och invånardialoger? 

Namn  Antal  %  

Borås Tidning  0  0  

Borås Stads hemsida  1  100  

Sociala medier  1  100  

Annat  1  100  

Total  3  300  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 
 

Annat  



Pingpong och interna/externa nätverk  

 



  

Finns det grupper som ni har svårt att nå idag? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  100  

Nej  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  1  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (1/1)  

 

 

 

Om ja, vilka?  

Ungdomar inom ramen för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) 
Vårdnadshavare med bristande språkkunskaper  

 

Hur arbetar ni för att nå ut till fler människor? 

Förstärkt arbete med KAA.  
Förstärkt kommunikation med hemmen.  

 

Hur säkerställer ni att deltagarna har uppnått målen efter genomgången samhällsorienteringskurs? 

 



  

Följer ni upp vilka effekter kursen har gett deltagarna på lång sikt? 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Nej  0  0  

Total  0  0  

 

 

Svarsfrekvens  

0% (0/1)  

 

 

 
På vilket sätt bidrar integrationsråd och dialogforum till delaktighet? 

 

Hur arbetar ni för att alla ska kunna vara delaktiga i mötet? 

 



  

Hur säkerställer ni att deltagarna upplever att de är delaktiga? 

 

Utifrån de fem stegen i delaktighetstrappan, på vilken nivå befinner sig dialogen? Ge gärna exempel! 

 

Är frågorna som mötet behandlar påverkbara? 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Nej  0  0  

Delvis  0  0  

Total  0  0  

 

 

Svarsfrekvens  

0% (0/1)  

 

 

 



  

Är syftet med mötet tydligt för alla som deltar? 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Nej  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  0  0  

 

 

Svarsfrekvens  

0% (0/1)  

 

 

 
Hur återrapporteras resultat och beslut till föreningarna? 

 

Vad är syftet med mötena? 

 



  

Hur säkerställer ni att mötena har lett till önskvärt resultat? 

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Jansson 
Handläggare 
033 358048 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00007 1.1.3.1 
 

  

 

Tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid 

Viskastrandsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att delegera beslut om 

tillsättning av tjänst som gymnasiechef för Viskastrandsgymnasiet vid 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till nämndens presidium.                

Ärendet i sin helhet 

Rekryteringsprocess pågår inför tillsättning av tjänst som gymnasiechef för 

Viskastrandsgymnasiet. För att beslut om tillsättning inte ska fördröjas genom 

att invänta nämndsammanträde delegerar Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden beslut A 2:1 i delegationsordningen om tillsättning 

av tjänst som gymnasiechef vid Viskastrandsgymnasiet till nämndens presidium. 

Beslutet ska anmälas vid närmast följande nämndsammanträde.                            

 

                              

Samverkan 

2021-02-17 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Jansson 
Handläggare 
033 358048 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00008 1.1.3.1 
 

  

 

Tillsättning av tjänst som Vuxenutbildningschef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att delegera beslut om 

tillsättning av tjänst som Vuxenutbildningschef vid Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen till nämndens presidium.         

Ärendet i sin helhet 

Rekryteringsprocess pågår inför tillsättning av tjänst som Vuxenutbildningschef. 

För att beslut om tillsättning inte ska fördröjas genom att invänta 

nämndsammanträde delegerar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 

A 2:1 i delegationsordningen om tillsättning av tjänst som 

Vuxenutbildningschef till nämndens presidium. Beslutet ska anmälas vid 

närmast följande nämndsammanträde.              

Samverkan 

2021-02-17 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00262 1.1.3.0 
 

  

 

Val av kontaktpolitiker till Almåsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Jemima Andersson (S) att vara 

nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet tillsammans med Lisa 

Berglund (KD), Andreas Cerny (L) och Fredrik Nilströmer (L).        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 

kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. 

Då Jemima Andersson (S) av Kommunfullmäktige valts in som ersättare i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska Jemima tilldelas ett 

kontaktpolitikeruppdrag.               

Samverkan 

FSG 2021-02-17 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef vid Almåsgymnasiet 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00264 1.1.3.0 
 

  

 

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxxx (X) att vara nämndens 

representant (ordinarie) i programråden för El- och energiprogrammet 

inriktning Automation, Elteknik och Energiteknik samt Hotell- och 

turismprogrammet.  

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 

representanter till gymnasieskolornas programråd. Ny ordinarie representant 

från nämnden behöver nu utses för programråden El- och energiprogrammet 

inriktning Automation, Elteknik och Energiteknik samt Hotell- och 

turismprogrammet.             

Samverkan 

FSG 2021-02-17 

Beslutet expedieras till 

1. Programansvarig rektor på Almås- och Viskastrandsgymnasiet 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00001 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2021-01-14—2021-02-09 till handlingarna.         

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2021-01-14—2021-02-09.          

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 
2021-02-09 

 
Sammanträde: 2021-02-23 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

   

UPPR 

  

FSG-protokoll 2021-02-17 

 

 

2021-02-03 13796 

 

IN Miljö- och 

konsumentnämnden 

Beslut från Miljö- och 

konsumentnämnden, §19, Ny rutin 

för klimatkompensationsfonden 

2021-00028 

2021-01-28 13779 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag - 

Kommunfullmäktiges beslut  § 23 

Motion angående insats av Borås 

Stad för att sprida kunskap i 

skolorna om kommunistiska 

regimers brott mot mänskligheten 

Borås Stad för att sprida kunskap i 

skolorna om kommunistiska 

regimers brott mot mänskligheten 

2020-00109 

2021-01-27 13775 

 

IN Skolinspektionen Tematisk kvalitetsgranskning om det 

strategiska arbetet med 

kompetensutveckling, dnr SI400- 

2020: 5655 

2021-00025 



 
Datum 

2021-02-09 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2021-01-29 13774 

 

IN Lokalförsörjningsnämndens 

diarium 

5. Delegationsbeslut från 

Lokalförsörjningsförvaltningen  

Framställan från Vuxenutbildningen 

om utökad lokal för 

restaurangutbildning 

2020-00214 

2021-01-21 13742 

 

IN Skolinspektionen Anmälan om en eller flera nya 

inriktningar på 

naturbruksprogrammet Praktiska 

Sverige AB vid Praktiska gymnasiet 

Borås i Borås kommun Dnr 

2020:6483 

2021-00015 

2021-01-14 13729 

 

IN Skolinspektionen Anmälan om en eller flera nya 

inriktningar på 

naturbruksprogrammet Lärande i 

Sverige AB vid Realgymnasiet 

Borås i Borås kommun Dnr 

2020:6456 

2021-00013 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00002 1.1.3.25 
 

  

 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under 

perioden 2021-01-01—2021-02-09 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgivna skrivelser under perioden 2021-01-01—2021-02-09.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 

1(1) 

Datum 
2021-02-10 

 
Sammanträde: 2021-02-23 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2021-01-29 13776 

 

UT Skolinspektionen Expedierat svar till Skolinspektionen - 

Tematisk kvalitetsgranskning om det 

strategiska arbetet med 

kompetensutveckling 

2021-00025 

2021-01-21 13745 

 

UT Stadsledningskansliet Expedierat svar till 

Stadsledningskansliet på remiss 

avseende förslag till Skolverkets 

föreskrifter 

2020-00264 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-23 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 23 februari 2021.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 2.                             

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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