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Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om principer för 
lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar därmed att flytten av 
verksamheten från Björkäng till Kyllared inte genomförs som tidigare planerat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen 
att skyndsamt genomföra en riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv innan 
förändringen verkställs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden hemställer att 
Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig verksamhets placering i 
Kyllared.        

Sammanfattning 

I juni 2018 tog Lokalförsörjningsnämnden inriktningsbeslutet att anpassa 
Björkängsgymnasiets lokaler för grundskoleelever och flytta gymnasieskolans 
elever till nya lokaler på Kyllared med avsikt att båda skolorna skulle vara igång 
hösten 2019. Detta för att lösa ett akut behov av en centrumnära grundskola 
och för att nyttja lokalerna på Kyllared. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har sedan beslutet arbetat för en flytt till de nya 
lokalerna på Kyllared.  

På uppdrag av nämnden har förvaltningen under våren 2019 bedrivit en 
utredning av gymnasieskolans framtid. En analys av befolkningsstatistiken visar 
på behovet av ytterligare en gymnasieskola. Det finns också ett behov av en 
omstrukturering av programstrukturen på samtliga gymnasieskolor. Forskning 
visar på negativa effekterna av segregerade skolor, och i dagsläget finns det på 
Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram. Förvaltningen ser också ett 
vikande elevunderlag för Björkängsgymnasiet de kommande åren.  
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I juni 2019 framkom ny information inför flytten till Kyllared; svårigheter med 
busskommunikation till Kyllared, en rapport från Miljöförvaltningen som visar 
att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared och så 
har gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket 
förvaltningschefen bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en 
effektiv styrning och ledning av skolan.  

Utifrån den nya informationen och en samlad bedömning bedömer Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen att det är ohållbart att bedriva 
skolverksamhet av hög kvalitet på Kyllared och vill därför flytta över 
introduktionsprogrammen till övriga gymnasieskolor med start hösten 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt reglementet om 
verksamheten och dess omfattning. Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs.             

Ärendet i sin helhet 

 

Bakgrund 
I juni 2018 beslutade Borås Stad att anpassa Björkängsgymnasiets lokaler för 
grundskoleelever och flytta gymnasieskolans elever till nya lokaler på Kyllared 
med avsikt att båda skolorna skulle vara igång hösten 2019. Detta för att lösa 
ett akut behov av en centrumnära grundskola och för att nyttja lokalerna på 
Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan beslutet 
arbetat för en flytt till de nya lokalerna på Kyllared.  

Under året har förvaltningen bedrivit en utredning av gymnasieskolans framtid. 
Ett område inom det arbetet har handlat om att främja integration och 
inkludering. Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar 
inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i syfte att skapa en stark organisation 
som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin utbildning och 
lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag.  

Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads 
gymnasieskolor finns en tydlig skillnad i socioekonomisk bakgrund och en 
tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en tydlig uppdelning med 
yrkesprogram och högskoleförberedande program samt att en av 
gymnasieskolorna enbart har IM-programmet. Forskning visar på negativa 
effekterna av segregerade skolor, och i dagsläget finns det på 
Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram.  

 

Befolkningsstatistik 
Det demografiska trycket kommer framöver vara stort på gymnasieskolan, 
vilket innebär att förutom en översyn av programstrukturen, måste skolan 
dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever till år 2025. I detta arbete 
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är en justerad programstruktur och planeringen för en ny gymnasieskola 
avgörande för att främja integrationen i våra gymnasieskolor. 

 

Möjligheter att komplettera med nationella program 
Under våren har nämnden och förvaltningen genomfört en översyn gällande 
möjlighet att komplettera den tänkta verksamheten på Kyllared med nationella 
program. Nämnden och förvaltningen ser inte utifrån de förutsättningar som 
finns idag att det är möjligt att etablera nationella program på Kyllared. 

 

Utbyggnadsstrategi 
Under de senaste åren har det pågått ombyggnation och anpassningar av lokaler 
på samtliga gymnasieskolor i förvaltningen. Detta tillsammans med ett 
förändrat söktryck till vissa yrkesprogram möjliggör att elever från 
Björkängsgymnasiet kan inrymmas inom de fyra övriga gymnasieskolorna. 
Utifrån elevprognoser och det vi vet idag så kommer dessutom SPRINT-
verksamheten fortsätta att minska under de närmaste åren. En ny 
gymnasieskola i Borås behöver möjliggöra verksamhet utifrån söktryck på 
program så att elever kommer in på något av sina främsta val till 
gymnasieskolan. 

 

Fullföljda studier 
Inom ramen för stadens gemensamma arbete med Socialt hållbart Borås har en 
av arbetsgrupperna tagit fram en rapport om Fullföljda studier. Arbetsgruppen 
föreslår en rad åtgärder, såsom en gemensam enhet för stadens arbete med det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA), En väg in, Flexibel skolgång och 
skolstart, relationer och bemötande, minskad frånvaro och minskad 
skolsegregation. Bland de åtgärder för att minska skolsegrationen som föreslås 
finns bland annat att starta nationella program på Björkängsgymnasiet/ 
Kyllared, att samtliga gymnasieskolor i Borås har fler introduktionsprogram än 
språkintroduktion, samt att göra en ny fördelning av gymnasieprogram mellan 
skolorna i Borås när ytterligare en gymnasieskola är ett faktum i Borås. 

 

Elevperspektiv 
Förvaltningens bedömning enligt ovan är att det gynnar eleverna inom 
introduktionsprogrammen att vara placerade på skolor som har såväl nationella 
program som introduktionsprogram. Forskning visar att en blandad 
sammansättning av elever med olika bakgrund gynnar alla elevers utbildning. 
Förutsättningarna för att alla elever ska lyckas i skolan bedöms öka med detta 
förslag. 

 

Ekonomiska konsekvenser ur nämndens perspektiv 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått en hyresnivå från 
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Lokalförsörjningen på ca 8,5 mnkr per år för lokalerna på Kyllared. Det finns 
redan en framställan om avställning av del av lokalytan baserat på vikande 
elevunderlag. Inför den planerade inflyttningen på Kyllared har verksamheten 
beställt vissa lokalanpassningar om ca 700 tkr, som kommer faktureras under 
året. Det finns beviljade investeringsmedel för inventarier, som inte kommer 
användas i och med att lokalerna inte tas i anspråk. I övrigt har förvaltningen 
inte några bindande ekonomiska åtaganden. Förvaltningen bedömer att flytten 
till övriga skolor endast kommer att kräva marginella lokalanpassningar. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte blivit ekonomiskt 
kompenserade i ram för fördyringarna som flytten till Björkäng och flytten till 
Kyllared skulle innebära. Kostnaderna har hanteras inom den normala 
ramtilldelningen 

 

Försvårande omständigheter i ett kort perspektiv 
I juni 2019 framkom ny information inför flytten till Kyllared; svårigheter med 
busskommunikation till Kyllared, en rapport från Miljöförvaltningen som visar 
att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared och så 
har gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket 
förvaltningschefen bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en 
effektiv styrning och ledning av skolan. Mot bakgrund av ovan samt att 
planeringsförutsättningarna på kort tid har förändrats för möjlighet till en 
hållbar start för elever och medarbetare på Kyllared föreslås nämnden besluta 
om principer för lokalisering av introduktionsprogrammets elevgrupper på 
Borås Stads gymnasieskolor samt att flytt till Kyllared inte genomförs. 

 

Principer för lokalisering av introduktionsprogrammets elevgrupper på 
Borås Stads kommunala gymnasieskolor 
Samtliga gymnasieskolor har under de senaste åren haft elever från 
introduktionsprogrammen placerade. Bäckängs-, Sven Eriksons-, Almås- och 
Viskastrandsgymnasiet har haft ca 30-60 elever från språkintroduktionen 
placerade på respektive skola. Elever på introduktionsprogrammet med 
särskilda behov inom autismspektrumtillstånd (AST) har under de senaste åren 
varit lokalintegrerade på Bergslenagymnasiet, ca 18 elever. Almås- och 
Viskastrandsgymnasiet har dessutom haft 30-60 elever placerade på 
programinriktat val, en inriktning där eleverna samtidigt som man går ett 
nationellt yrkesprogram dessutom läser in några få ämnen från grundskolan för 
att skaffa sig fullständig behörighet. Eftersom språkintroduktionen har minskat 
det senaste året och kraftigt minskar till nästa år är förvaltningens bedömning 
att det finns ett utrymme att placera samtliga elever på 
introduktionsprogrammet till övriga fem gymnasieskolor. Nedanstående tabell 
innehåller ungefärliga siffror. Slutlig placering efter fullgjord samverkan. 
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Principer för placering av personal 
Totalt berörs 50 medarbetare av förslaget. Personalen följer eleverna i huvudsak 
enligt tidigare tjänstefördelning med mindre justeringar. 

Beslutsunderlag 

1. Nulägesanalys 2019-06-11                                

Samverkan 

FSG 2019-06-17. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
2. Lokalförsörjningsnämndens diarium 
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1. Grunduppdrag 
 

1.1. Styrdokument - SL, förordningar, reglemente, budget 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har flera lagar och styrdokument att 
förhålla sig till. Nedan presenteras de viktigaste och mest omfattande lagarna och styrdokumenten. 

Kommunallagen 
Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Lagen 
reglerar bland annat likställighetsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, 
beredningskrav, delegering och beslutanderätt, anmälan av delegationsbeslut, jäv, ekonomisk 
förvaltning, revision, laglighetsprövning och intern styrning och kontroll. Kommunallagen ska 
tydliggöra de grundläggande demokratiska spelreglerna.  

Förvaltningslagen 

Lagen tydliggör krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning i olika 
avseenden. Förvaltningslagen anger även hur myndigheter ska handlägga sina ärenden samt ska 
bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att 
besluten blir riktiga i sak. Vidare ska lagen säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta 
till vara sin rätt. Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att 
undvika att ärenden prövas i för många instanser. 

Diskrimineringslagen 
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och 
om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat hur 
huvudmännen ska organisera skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar, 
betygssättning, regler för att motverka kränkande behandling och vad som gäller vid disciplinära 
åtgärder såsom avstängningar. 
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Förordningar 

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till 
exempel förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag. Förordningarna, liksom lagar 
och andra föreskrifter, är bindande och ska följas. De två huvudsakliga förordningarna för Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden är: 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 

Föreskrifter 
Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att 
regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område. 
Föreskrifterna kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier och bidrag för elever i fristående 
skolor.  

Allmänna råd 

Skolverket lämnar i allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De 
allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Råden bör följas om verksamheten inte 
uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. 

Läroplaner 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som 
omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt 
mål och riktlinjer för arbetet. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 
används tre läroplaner med tillhörande kursplaner: 

• Läroplan för gymnasieskolan, Gy11  
• Läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12 (reviderad 2017) 
• Läroplan för gymnasiesärskolan 

Reglemente 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i 
de av fullmäktige beslutade reglementena. I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente 
anges nämndens huvudsakliga ansvarsområden och huvuduppgifter.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola, för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) och för att driva elevhem enligt LSS (lagen om särskild service till 
funktionshindrade). 

Budget 
Kommunfullmäktige beslutar i budgeten de ekonomiska ramarna och anger inriktning för 
nämndernas arbete. Särskilda uppdrag ges också till nämnderna i budgeten. Nämnden anger i sin 
budget hur de ekonomiska resurserna skall användas och vilka områden som kommer att fokuseras, i 
syfte att uppnå en så hög kvalitet som möjligt.  
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Stadsövergripande styrdokument 
Utöver de lagar och övriga bestämmelser som angetts i detta dokument, finns i Borås Stad 
kommunövergripande styrdokument, i form av till exempel policys, riktlinjer och program, vilka även 
dessa är styrande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet.  
 

1.2. Bildningsstaden  
Bildningsstaden är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande pedagogiska 
styrdokument och har som syfte att peka ut riktningen för det pedagogiska utvecklingsarbetet 2016–
2021. Styrdokumentet uttrycker ett antal målsättningar inom utvecklingsområdena Det goda 
lärandet, Värdegrund och Systematiskt kvalitetsarbete. Inom varje utvecklingsområde uttrycks 
omfattningen för respektive område, målbild samt ett förväntat förlopp i arbetet med att utveckla 
verksamheten.  

1.3. Lednings- och styrningsprocessen, tillitsbaserad styrning 
Kommunstyrelsen har beslutat att Borås Stads styr- och ledningssystem ska göras om för att bättre 
fungera i en organisation som arbetar tillitsbaserat. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är en filosofi 
för kultur, styrning och organisering där fokus ligger på verksamhetens syfte och brukarens 
perspektiv och där alla strävar efter att visa tillit och förtjäna tillit.” (Tillitskommissionen, 2017). 

Tillitsbaserad styrning innehåller sju vägledande principer. 

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

• Medborgarfokus: Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad 
medborgaren sätter värde på.  

• Helhetssyn: Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och 
samverka över gränser.  

• Handlingsutrymme: Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, vara 
tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna att klara sitt uppdrag. 

• Stöd: Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och 
psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 

• Kunskap: Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  

• Öppenhet: Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och 
respektera kritik. 

På ledningskonferensen (samtliga chefer i förvaltningen) i april 2019 påbörjades förvaltningen sin 
tillitsresa. Nämnden kommer att få fördjupad information under hösten 2019. 
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2. Planeringsförutsättningar 
 

Årsredovisning 2018 

Nämnden redovisade för 2018 ett underskott på 21 421 tkr jämfört med budget. Den negativa 
budgetavvikelsen kan i huvudsak förklaras av ett underskott inom gymnasieskolan på 26,7 mnkr. 
Underskottet har flera orsaker, men de av betydelse är: 

• Höga personalkostnader som i sin helhet har ökat med 26 mnkr. Underskottet beror på att 
kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 varit mycket hög, både vad gäller personal- och 
materialkostnader. Detta har finansierats av stora tillfälliga bidrag från Migrationsverket och 
stora engångstilldelningar på ram (2016 23,8 mnkr och 2018 9,9 mnkr). De statliga 
ersättningarna från Migrationsverket minskade under 2018 med anledning av minskat antal 
asylsökande elever, men utan att motsvarande anpassningar genomfördes i verksamheten. 

• Kostnaden för köpta platser ökade med 22,9 mnkr. 
• En annan kostnadsavvikelse är sänkta statliga ersättningar från 42,4 mnkr till 22,5 mnkr. 
• Retroaktiva ersättningar på 5 mnkr som har utbetalats till två fristående gymnasieskolor för 

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

Kostnadsutveckling personalkostnader 2014 - 2018, tabell: 

Personalkostnadsutveckling/elev, % 
 2015 2016 2017 2018  2014-2018 
Sven Eriksson 3,6% 12,1% 9,2% 7,4%  36,2% 
Bäckäng 4,9% 6,0% 4,8% 5,6%  23,1% 
Björkäng 2,4% -26,5% 96,7% 30,1%  92,6% 
Viskastrand 1,3% 3,6% 0,7% 4,3%  10,2% 
Almås 2,9% 3,3% 8,5% 6,7%  22,9% 

 

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

 

Totala kostnader, budget – utfall diagram 

 

Strukturella faktorer under utveckling 

• En förbättrad ekonomistyrning med transparent budgetprocess och resursfördelning som ger 
incitament för anpassningar 

• Periodiserad budget och månadsbokslut för en rättvisande bild 
• Systematisk och enhetlig budgetuppföljningsprocess 
• Tydliggörande av ekonomisk ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och enhetschef 
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Övriga resultat i årsredovisningen 

Kommunfullmäktiges mål 

För fem av målen är indikatorn grön, för fyra gul och för två röd. De två målområden där nämnden 
haft minskad måluppfyllelse är sjukfrånvaro och medarbetarnas hälsa. Samtliga fyra uppdrag är 
genomförda. 

Jämställdhet 

Inom området Jämställdhet har förvaltningen identifierat tre utvecklingsområden: 

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

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

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

 

2.1.1. Kvalitetsrapport 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat, både vad gäller kunskaper och värdegrund, 
har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års tid. Förvaltningen har, 
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra 
skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande 
examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.  

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

• Träffsäkerheten i analysarbetet 
• Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 
• Främjande och förebyggande elevhälsoarbete 
• Digitala lärmiljöer 

2.1.2. Personalekonomisk redovisning 2018 
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningen har tillämpat KAL-gruppens beslut om möjlighet till rekryteringsbonus, lönetillägg för 
medarbetare 66+, möjlighet till studier på del av arbetstid, aktivt arbetsmiljöarbete, anmält 
medarbetare till Borås Stads interna chefsförsörjningsprogram med mera. Under året har 
ledningsgruppen påbörjat ett arbete med gemensamma utvecklingsområden och bemannat en 
arbetsgrupp som arbetar vidare med området “Kompetensförsörjning”. 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en så stor och komplex organisation som en kommun, 
speciellt i tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt.  

Under 2019 har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form, vilket syftar till att sänka sjukfrånvaron i 
Borås Stad till rimliga nivåer och skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. 
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 Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur personalsystemet. Den statistik som presenteras 
grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön under november månad 
2018, om inte annat anges. 

Verksamhetsmål 2018 Borås Stad: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet på 7,5 procent uppnåddes. 
 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 

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

årsarbeten. 

Verksamhetsmål 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: 

- Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 procent så målet 4,0 procent uppnåddes ej. 
- Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 41,5 procent. Målet var satt till 50 

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

årsarbeten. 

Några fakta i korthet om Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Anställda 

953 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november, 821 hade en 
tillsvidareanställning och 132 en tidsbegränsad anställning. 97,3 procent av de tillsvidareanställda har 
en heltidstjänst. Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare, drygt 65 % av antalet anställda. 

Tidsbegränsade anställningar består främst av vikariat eller yrkeslärare som studerar till en 
yrkeslärarexamen. Vid mätning 1 augusti 2018 var 31 av 620 (5 %) lärare obehöriga enligt skollagen 
och har därmed tidsbegränsad anställning. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen (extern rörlighet inklusive pensionsavgångar) i förvaltningen var åtta procent 
under 2018. Förvaltningens bedömning är att det är en rimlig nivå. 

Löneläge 

Förvaltningen har under flera års tid arbetat aktivt för att löneläget ska vara i paritet med jämförbara 
kommuner och förvaltningen bedömer idag att våra löner är konkurrenskraftiga. 

Chefer 

Totalt 41 chefer i förvaltningen varav 1 förvaltningschef, 7 verksamhetschefer, 23 rektorer, 6 
skolintendenter, 4 enhetschefer. Av förvaltningens chefer är andelen kvinnor 68 % och andelen män 
33 %. 9 (22 %) av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. 

Kommunala aktivitetsansvaret 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 
hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet 
håller sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. 
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Antalet elever som finns i KAA är ca 400. Endast en mindre del av de unga deltar i någon aktivitet 
som anordnas inom KAA. Detta hänger delvis ihop med svårigheter att nå de unga och motivera dem 
till att delta i aktiviteter.  

I den analys som genomförts av GVUF framkommer att ungdomarna i KAA har en varierad, ofta 
komplex, problematik som pågått längre tid. Allmängiltiga svar saknas, men några observationer: 

- Utbredd psykisk ohälsa. Minst två fulla klassrum 
- Skolfaktorer, ofta socialt utanförskap 
- Ovilja till de möjligheter som erbjuds på introduktionsprogrammen 

2.2. Omvärldsbevakning 
2.2.1. Öppna jämförelser 
Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når mycket goda resultat jämfört med medelvärdet för 
samtliga gymnasieskolor i riket. Inom fyra av fem områden ligger Borås Stads gymnasieskolor bland 
de bästa 25 procenten av landets kommuner. Inom området som mäter genomsnittlig betygspoäng 
ligger nivån i paritet med medel för riket.  

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

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

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

I arbetet med att digitalisera skolan behöver förvaltningen tillse att det finns en gemensam målbild 
och likvärdighet i hela verksamheten, att lärare har den kompetens som krävs samt att de digitala 
system vi använder är väl anpassade till de behov som finns. 

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

Planera utbildningen på introduktionsprogram 

Från den 1 juli 2019 ska planen för utbildningen på introduktionsprogram även innehålla information 
om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. 

Preparandutbildningen försvinner 

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val (det program som 
nu heter programinriktat individuellt val). 

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på språkintroduktion  

Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper bedömda. Det innebär att 
elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter 
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ska kartläggas. Reglerna trädde ikraft 1 juli 2018 men ska tillämpas på utbildning som påbörjas från 
och med 1 juli 2019. 

Ändring i poängplanen för fjärde tekniskt år 

Ändringarna berör framförallt profilerna design- och produktutveckling och produktionsteknik, men 
påverkar också de övriga profilerna. Ändringarna ska användas för första gången på kurser som 
påbörjas från och med den 1 juli 2019. 

Mentorskap i gymnasieskolan 

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska 
följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation under elevens hela utbildning. Mentorn ska 
upptäcka om eleven behöver stöd och meddela detta till berörd skolpersonal. 

En mentor ska vara en person som kan få en samlad bild av elevens studiesituation på utbildningen. 
Dessutom kan mentorn vara till stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Eleven ska ha en person på 
skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till. Rektor beslutar om vilka som ska 
vara mentorer. Det är även fortsättningsvis rektor som har ansvar för att utreda behov av särskilt 
stöd (Skollagen 3 kap. 8 §).  

Förändringar i läroplanen för att främja trygghet och studiero 

I läroplanen för gymnasieskolan blir rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero tydligare. I 
läroplanen sker också ändringar för att markera att elever ska visa respekt för och hänsyn mot 
skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar 
ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också. 

Barnkonventionen blir lag 

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

Handel som ny inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram 

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen 
tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla handels- och administrationsprogrammet. Nu har 
Skolverket även fått i uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet 
på gymnasieskolans ekonomiprogram. Inriktningen förväntas kunna påbörjas höstterminen 2021.  

Utredning nytt betygsystem 

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

Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola 

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

 

2.4. Kompetensförsörjning 
Att lärare har adekvat utbildning är viktigt för kvaliteten i undervisningen. Forskning pekar på att 
lärares professionalism, kompetens och ledning har avgörande betydelse när det gäller att ge elever 
en undervisning med hög kvalitet. 

Det råder idag stor brist på behöriga lärare och förskollärare. Enligt arbetsgivarnas bedömningar i 
Statistiska centralbyråns (SCB) senaste arbetskraftsbarometer, är det störst brist på lärare i 
grundskolans senare år i matematik och naturvetenskap där hela 96 procent av arbetsgivarna 
upplevt brist på nyutexaminerade. Många arbetsgivare bedömer även att det är brist på lärare i 
grundskolans senare år i språk och samhällsorienterande ämnen, förskollärare, speciallärare, 
specialpedagoger och gymnasielärare i matematik och naturvetenskap. Störst brist framöver 
beräknas det bli på förskollärare, ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9 och lärare i grundskolans 
tidigare år. Även vad gäller yrkeslärare förväntas rekryteringsbehovet bli stort i förhållande till 
dagens lärarkår. 

Det totala behovet av personal i skolväsendet förväntas enligt Skolverkets lärarprognos på nationell 
nivå öka med cirka 40 000 heltidstjänster fram till 2031. 

 Med dagens nivå av antalet som påbörjar en lärarutbildning och nuvarande examensfrekvenser 
beräknas antalet examinerade lärare uppgå till totalt 145 000 lärare och förskollärare fram till 2031, 
vilket leder till en bristsituation på cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. 

Denna brist beror på flera olika faktorer. En central faktor är att en betydande andel utbildade lärare 
lämnar yrket för anställningar inom andra sektorer. Enligt en undersökning från SCB var arbetsmiljön 
(stress och arbetsbelastning) samt arbetsvillkor (lön och arbetstider) de huvudsakliga anledningarna 
till att lärare valt att byta karriär. Många lärare angav också att de helt enkelt ville vidare i karriären. 
(Skolverket, PM lärarförsörjning, 2018) 

Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare. I Bildningsstaden uttrycks följande: 

”Kompetenta lärare 

Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter för lärare att utvecklas 
i sin profession genom såväl kollegialt lärande som vetenskapliga studier och attraktiva karriärvägar”. 

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

Kompetensförsörjningen är något som anses vara en av de största framtidsutmaningarna för våra 
skolor. Förvaltningen har identifierat området som en av fyra gemensamma utmaningar att arbeta 
fokuserat med inom de närmaste åren.  
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Åldersstrukturen för förvaltningens tillsvidareanställda lärare ser ut enligt följande: 

 

2.4.1. Lagförslag med inverkan på området kompetensförsörjning  
 Ett arbete pågår för lagstiftaren utifrån Slutbetänkandet “Med undervisningsskicklighet i centrum – 
ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)” med ett förslag om 
Professionsprogram för lärare. Slutbetänkandet som har lämnats till regeringen från Björn Åstrand 
bygger på att se till att legitimerade lärare och rektorer ges möjlighet att delta i sådan 
kompetensutveckling som bidrar till att öka yrkesskickligheten och kan ligga till grund för ett 
kompetenserkännande, detta genom systematisk fortbildning utifrån professionsprogrammet och 
nationella kompetensbeskrivningar. Enligt förslaget bör lagstiftaren titta närmare på att ställa krav på 
huvudmannen att inrätta karriärsteg för yrkesskickliga lärare, att huvudmannen ska sträva efter att 
för vissa arbetsuppgifter huvudsakligen använda lärare som erkänts ha en viss kompetens samt att 
huvudmannen ska sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning. 

Professionsprogrammet kopplat till kompetensbeskrivningar och karriärsteg föreslås att utformas på 
ett sådant sätt att det motverkar det klassiska hierarkiska synsättet att se på begreppet karriär, utan 
att uppmuntra att värdesätta karriär som en kontinuerlig process där breddning, specialisering och 
fördjupning är en väg som är lika högt värderad som att gå vidare till exempelvis en chefsbefattning.  

Förvaltningens bedömning är att noggrant följa utvecklingen av de lagförslag som är på gång då de 
kan komma att påverka processer inom områdena kompetensförsörjning och rekrytering, 
kompetensutveckling men också hur huvudmannen organiserar medarbetare i verksamheten. 

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

SKL visar samtidigt att det demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner. 
Välfärden har stora utmaningar att hantera på grund av en åldrande befolkning och ökning av barn- 
och ungdomskullarna. 
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Detta pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför kommande utmaningar.  Det 
kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god ekonomisk hushållning och en 
verksamhet i ekonomisk balans. Under utmanande tider blir det även än viktigare med 
budgetprocessen och en noggrann, systematisk budgetuppföljning.  

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

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

De procentsatser som används för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2020 är 2,7 % för 
personalkostnader och 1,8 % för övriga kostnader. Detta höjer budgetutrymmet för samtliga enheter 
med 12,7 mnkr. 

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

Enligt beslut i kommunfullmäktige gäller effektiviseringskrav även i år på 0,5 %, vilket sänker 
budgetramen med 2,7 mnkr. 

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

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

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

Förväntade löneökningar kommer i budget 2020 beräknas med 2,8 % för samtliga personalkategorier 
från och med april 2020 (månadslön räknas upp med 2,8% * 9/12 = 2,1%) och personalomkostnads-
pålägget beräknas till 40,80 % (39,80%). Det ger en kalkylerad kostnadsökning på ca 4 mnkr. 

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

Preliminära antagningsuppgifter inför start av läsåret 2019/2020, pekar på att det kommer uppstå en 
kö på drygt 130 ungdomar till samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och teknikprogrammet. 
Däremot kommer det finnas omkring 220 lediga platser till flera olika program, framförallt de 
yrkesinriktade. 

Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Ett intensifierat arbete med ökad 
ambitionsnivå kommer medföra resursbehov, när de individer som ingår i ansvaret kommer till 
skolan.  
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Flyktingersättningen minskar kraftigt, vilket medför att de elever som finansierats av dessa bidrag nu 
ska finansieras av ram. Detta påverkar språkintroduktionen på gymnasiet och sfi inom 
Vuxenutbildningen. 

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

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

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

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

Västtrafik har hittills fakturerat skolbusskorten med halvårsvis fördröjning, men uppger att de under 
år 2020 kommer ändra sitt system för skolbusskort och det medför en ny faktureringsperiodicitet. 
Månadsfakturering kommer införas, samtidigt som fakturorna avseende hösten 2019 kommer under 
början av år 2020. Detta ger en engångseffekt på ett budgetår på ca 12 mnkr. 

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

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

• Köpta - sålda platser, ökat behov på 12 mnkr. 
• Skolskjuts, ökat behov på 4 mnkr. 
• Effekten av ändrad faktureringsperiodicitet för skolbusskort år 2020, ökat behov på 12 mnkr. 
• Elever som nu är i KAA-registret startar skolan, ökat behov på 3 mnkr. 

Ovanstående innebär en totalt ökning av ram för 2020 med 31 mnkr.  
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2.6. Befolkningsutveckling, antagningsstatistik, tillgång till utbildning 
 

 

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

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

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

Befolkningsprognosen påverkar behovet av platser på våra skolor och den visar att utifrån nuläget 
kommer det behövas ytterligare 1000 – 1100 elevplatser till år 2025. 

2.6.1. Antagningsstatistik – val 1 
En kartläggning över hur många procent av eleverna som antagits på sitt förstahandsval till Borås 
Stads kommunala gymnasieskolor med hemkommun i Sjuhärad visar att det 2016 var 84,1 procent av 
eleverna som var antagna på val 1 den 15 september. För 2017 var det 85 procent och för 2018 var 
det 82 procent. Kartläggningen är gjord på nationella program och efter avslutad reservantagning. 
Det är rimligt att anta att resultatet är högre efter avslutad reservantagning än efter slutlig antagning 
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och att eleverna med hjälp av omval och efter att en viss andel elever tackat nej till erbjudna platser 
kunnat erbjudas högre val i reservantagningarna i augusti/september. Nedanstående diagram visar 
med motsvarande siffror för åren 2011–2018 att antalet elever som är antagna på sitt förstahandsval 
har sjunkit. 

 

Slutsatser utifrån detta är att antalet platser under de senaste 5 åren inte har utökats i samma takt 
som efterfrågan har ökat. Konkurrensen om utbildningsplatser på de mest populära programmen 
och till Introduktionsprogrammet kommer att öka i takt med att elevkullarna blir större. Inför läsåret 
2019/20 utökas antalet platser på några av de mest sökta programmen, men ytterligare utökningar 
av platser kommer att krävas för att möta det framtida behovet.  

2.6.2. Trender när det gäller ungdomars preferenser (yrkes – högskoleförberedande) 
Enligt Skolverket går 352 300 elever i gymnasieskolan i riket läsåret 2018/19. Det är 4 400 fler elever 
jämfört med föregående läsår vilket motsvarar en ökning med ungefär en procent. Antalet elever 
ökar på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen jämfört med läsåret 
2017/18. På de högskoleförberedande programmen går det omkring 201 300 elever, ca 7 300 fler än 
föregående år (4 %). På yrkesprogrammen går det motsvarande 99 200 elever, ungefär 4 400 fler än 
förra året (5 %). Ökningen av antalet elever i gymnasieskolan förväntas fortsätta. Enligt Skolverkets 
prognos, som sträcker sig fram till läsåret 2024/25, beräknas en fortsatt ökning på omkring 30 000 
elever. 

2.6.3. Antagningsstatistik, dimensionering 
Uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är att ge alla elever likvärdiga 
förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan.  

I diagram och tabeller nedan visas statistik över antal sökande i förhållande till antal platser per 
program (mars 2019). Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att 
dimensioneringen av antal platser på samtliga program behöver ses över i syfte att utöka/dra ner på 
platser där det finns behov av det. Det finns idag program som under en längre tidsperiod inte fyllt 
utbildningsplatserna samtidigt som det finns andra program där meritvärdena skjutit i höjden som en 
följd av hård konkurrens om platserna. En konsekvens av detta är att elever med låga meritvärden, 
som gjort sig behöriga till ett nationellt program, inte kommer in på något av de val de önskat. 
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Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

 

Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

 

 

Elever som saknar behörighet till ett nationellt program hänvisas till någon av inriktningarna på 
Introduktionsprogrammet (IM/IMPRO). Utvecklingen av elevernas (med hemkommun Borås) 
behörighet från de tre senaste åren baseras på de elever som gjort en ansökan till gymnasieskolan 
för respektive år. Där ses en ökning av antalet elever som blev behöriga till IMPRO utifrån 
slutbetygen. För 2016 blev 73 elever behöriga till IMPRO, 2017 var motsvarande 116 elever och 2018 
blev 146 behöriga till IMPRO utifrån sina slutbetyg. Diagrammet nedan visar antalet IMPRO-platser i 
förhållande till antal elever som är behöriga till en IMPRO-plats. Av diagrammet framgår att antalet 
platser inte matchar det faktiska behovet av platser.  
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GYSÄR och VUX har också ökande antal elever men bedöms i nuläget ha de förutsättningar som är 
nödvändiga för att matcha antalet platser utifrån de behov som finns.  

2.7. Måluppfyllelse 
2.7.1. Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 
Andelen elever som gick ut med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen i Borås Stads 
gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 93 %. Andelen elever med examen från högskoleförberedande 
program var 93,8 % och för yrkesprogram var motsvarande andel 91,9 %. 

2.7.2. Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 
totalt 14,4 vilket jämfört med föregående års resultat var något högre. Genomsnittlig betygspoäng 
för elever på högskoleförberedande program var 14,7 och motsvarande för yrkesprogram var 13,8.  

2.7.3. Gymnasiesärskolan 
Av de elever som läsåret 2017/2018 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever 
ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år. 

2.7.4. Introduktionsprogrammet 
Målsättningen är att alla elever på Introduktionsprogrammen efter 1 års studier ska gå vidare till ett 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning - läsåret 2017/2018 gjorde 82 
% av eleverna det. 

2.7.5. Vuxenutbildning 
Målvärdet för 2018 är satt till att 65 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. Utfallet för 2018 blev 63 % dvs. något lägre än det satta målvärdet.  Det är viktigt att 
framhålla att bland de 37 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till att 
de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta 
sina studier i förtid. 

2.8. Lokaler, utbyggnadsmöjligheter 
En plan för hur gymnasieskolans program ska organiseras behöver tas fram. Nedan beskrivs bara 
kortfattat vilken kapacitet som kan komma att realiseras på varje skola. Hänsyn bör tas till vilka 
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program som vinner på att lokaliseras ihop och var de kan omlokaliseras utan att det medför för 
stora ombyggnadskostnader. 

Almåsgymnasiet kan ta emot ytterligare ca 300 elever. Ytor har frigjorts sedan vuxenutbildningen har 
lämnat skolan och dessa kan med mindre anpassningar användas. En förstudie pågår för inbyggnad 
av innergård utanför nuvarande bibliotek. För att klara det nya NA-programmet ska även 3 nya salar 
byggas om för kemi, fysik och biologi. Det finns även tankar om att flytta gymnasiesärskolans 
individuella program från Almås till Hulta Ängar vilket skulle göra att det blir en samlad verksamhet 
på ett ställe. Detta kräver mer utredning då det i dagsläget inte finns lediga lokaler i anslutning till 
befintliga lokaler på Hulta Ängar. 

På Bäckängsgymnasiet pågår en förstudie om nya lokaler och idrottshall. Om dessa planer går 
igenom kan skolan ta emot 180 elever till.  

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

Viskastrandsgymnasiet kan ta emot 150 fler elever i befintliga lokaler. Med ytterligare en förhyrning 
på Viared kan man öka antalet elever med ytterligare 30 - 50. Det finns ledig lokal i anslutning till 
nuvarande verksamhet. 

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

Bergslenagymnasiet kan i nuvarande lokaler öka med ca 20 elever. 

Vuxenutbildningen kommer i augusti 2020 att samla hela verksamheten på 
Fabriksgatan/Bryggaregatan. Över tid finns ett fortsatt behov av att utöka lokalerna. 
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3. Verksamhetsutveckling 2020 (med utblick mot 2021–22)  
 

3.1. Gemensamma utvecklingsområden 
Varje verksamhet har i sina ledningsgrupp genomfört en analys av verksamhetens styrkor, 
utvecklingsområden, hot och möjlighet. Dessa analyser har därefter legat till grund för framtagande 
av förvaltningens gemensamma utvecklingsområden, vilka presenteras nedan. 

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

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedrivs en verksamhet med hög kvalitet av 
kompetenta medarbetare. Det är en god och stabil grund, vilken ska byggas vidare på.  

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

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

• Skolan i samhället 
• Framtidens arbetsmarknad 
• Organisationskultur 
• Digitalisering 

Rekommendationer och slutsatser för det fortsatta arbetet finns presenterade i sin helhet i i den 
rapport som tagits fram för det förvaltningsgemensamma utvecklingsområdet - Framtidens lärande. 

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

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

Det demografiska trycket kommer vara stort på gymnasieskolan, vilket innebär att förutom en 
översyn av programstrukturen, måste skolan dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever 
till år 2025. I detta arbete är en justerad programstruktur och planeringen för en ny gymnasieskola 
avgörande för att främja integrationen i våra gymnasieskolor. 



   
 

  23 av 27 
 

3.1.3. Kompetensförsörjning 
”Kompetenta lärare: Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter 
för lärare att utvecklas i sin profession genom såväl kollegialt lärande som genom vetenskapliga 
studier och attraktiva karriärvägar” (vision Bildningsstaden). 

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning - Attraktiv arbetsgivare som 
attraherar, behåller och utvecklar kompetent personal vid förvaltningens skolor i syfte att säkra 
kompetensförsörjningen och kvaliteten på verksamheten för förvaltningens elever/studerande.  

Målet är att säkra kompetensförsörjningen, minst 95 % legitimationsbehörighet och behörighet för 
lärarkategorier utan legitimationskrav 2025, samt säkra kompetensförsörjning med 100 % för övriga 
professioner i skolan 2025. 

Vårens arbete har fokuserat på att arbeta fram förslag till aktiviteter för att attrahera och rekrytera 
nya medarbetare. Fokus för höstens arbete blir att arbeta vidare med att behålla och utveckla 
medarbetare.  

Från 2020 ska en ny kompetensförsörjningsplan fastställas för förvaltningen. Arbetsgruppens arbete 
kommer att sammanfattas i den nya planen.  

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

Förvaltningen vill också skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret 
genom att förebygga skolavbrott och skapa uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en 
gymnasieutbildning eller får annan sysselsättning.  

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

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

• En gemensam närvarorutin för de båda förvaltningarna, med stöd av det nya IT-systemet. 
• En gemensam plan för övergångar/överlämningar. 
• Stödjande struktur för tidiga insatser/åtgärder enligt metoden Plug-In. 
• Utveckla samverkan IFO, VGR och andra myndigheter. 
• Rutin för åtgärder vid avbrott (GVUF). 

  

3.2. Socialt hållbart Borås - Fullföljda studier   
På uppdrag av Kommunstyrelsen har Borås Stad startat arbetet med ett socialt hållbart Borås. 
Arbetet är tvärsektoriellt mellan de nio förvaltningar som har primära uppdrag kopplat till barn och 
ungas utveckling. I arbetet med ett socialt hållbart Borås har en fördjupad analys av ungas 
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uppväxtvillkor genomförts. Därutöver har ett trettiotal förslag inom områdena familjecentrerat 
arbete och fullföljda studier tagits fram. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till dessa förslag i 
juni 2019. Såväl förvaltningens arbete med utvecklingsområdena som Borås stads arbete med 
fullföljda studier innehåller förslag om förstärkningar av det kommunala aktivitetsansvaret, åtgärder 
för att förstärka vägledningen till ungdomar, flexibel skolgång och skolstart, stärkta relationer och 
bemötande, minskad frånvaro, minskad segregation, samt att skapa en Community School. 
Elevhälsan har en central roll i detta arbete.  

Att förbättra ungas livsvillkor och skapa förutsättningar för att fler ska lyckas i skolan är inget arbete 
som kommer att ge snabba resultat. Arbetet kommer att kräva tvärsektoriellt samarbete, 
långsiktighet, uthållighet och modiga beslut av såväl nämnd som förvaltning. 

3.3. Bildningsstaden 2.0 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 
Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 
god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 
samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 
yrkesliv. Områden som är särskilt viktiga är förmåga att ta ansvar, samarbets- och 
problemlösningsförmåga samt förmåga att lära nytt och anpassa sig till nya situationer. Det goda 
lärandet är kopplat till elevens motivation och förförståelse och bildar en grund för vidare utveckling. 

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

Skolans verksamhet ska ha ett tydligt fokus på grunduppdraget – att utveckla undervisningen och 
därmed skapa förutsättningar för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En 
viktig faktor för att lyckas i arbetet är de värderingar som präglar organisationskulturen. En positiv 
organisationskultur och syn på skolans uppdrag är avgörande för verksamhetens framgång, resultat 
och inte minst medarbetarnas mående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i arbetet med att utarbeta förvaltningens 
kommande utvecklingsplan Bildningsstaden 2021 - 2026 definiera inriktningar, målsättningar och 
förutsättningar för en fortsatt utveckling av undervisningen. 

Arbetet med att ta fram Bildningsstaden 2021 - 2026 kommer att starta under våren 2020. 
Utvecklingsplanen ska ta sin utgångspunkt i att alla elever vill och kan lära samt peka ut riktningen för 
utvecklingen av undervisningen och synen på skolans uppdrag. 

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

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

Beslutet medför att både fasta resurser som lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal 
krävs för att driva vissa utbildningar med förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade 
programmen är denna trend särskilt tydlig. En konsekvens av detta är att det blir en ekonomisk 
utmaning att öka organisationen på de program som har högt söktryck, samtidigt som förvaltningen 
ska driva utbildningar med få elever. 

Nämnden ska vid sammanträdet i september besluta om ny antagningsorganisation inför läsåret 
2020/21.  Gymnasiecheferna föreslår följande förändringar med utgångspunkt i förvaltningens 
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gemensamma utvecklingsområden och andra organisatoriska förutsättningar (ekonomi, personal, 
lokaler, samverkansvinster): 

Almåsgymnasiet 

• Utökning med Naturprogrammet med inriktning medicin kombinerat med Vård- och omsorg 
(90 platser fullt utbyggt) 

• Utökning med Ekonomiprogrammet, kombinerat med handel och administration (tidigast 
2021) 

• Utökning med Samhällsprogrammet, kombinerat med Barn- och fritid, inriktning pedagogik 
(tidigast 2021). 

Bergslenagymnasiet 

• Utökning av ytterligare två klasser är möjligt. 
• Flytt av Individuella programmet från Almåsgymnasiet till Hulta Ängar, så att hela 

programmet lokaliseras här (förutsätter mindre lokalutökningar). 

Bäckängsgymnasiet 

• Utökning av Samhällsprogrammet med ökning 30 platser. 

Sven Eriksongymnasiet 

• Utökning av Ekonomiprogrammet med ytterligare 60 elever. 

Viskastrandsgymnasiet 

• Utökning på Samhällsprogrammet kombinerat med media (180 platser totalt) 
• Utökning på Teknikprogrammet kombinerat med byggnadsingenjör / elingenjör (90 platser 

totalt) 
• Utökning på Introduktionsprogrammet med yrkesprofilerna (från 30 till 50 platser) 
• Pausa Estetprogrammet (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 30). 
• Pausa Hantverk textil/design (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 13). 

Kyllaredsgymnasiet 

Förvaltningen kommer på mötet den 11 juni att presentera ett diskussionsunderlag med några olika 
scenarier för programstrukturer på Kyllared. 

3.5. Kompetensförsörjningsplan   
Med den strategiska kompetensförsörjningen menar förvaltningen, en gemensam process för att 
fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess 
behov/kvalitet.  

För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder är 
det viktigt att vi har ett enhetligt och systematiskt arbetssätt med en tydlig ansvarsfördelning.  
ARUBA-modellen. (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla). Mot bakgrund av 
åldersstruktur bedömer förvaltningen i ett inledande skede att det främsta fokuset bör vara på att 
utveckla och behålla. Dock behöver även strategier för att attrahera och rekrytera också stärkas för 
att säkerställa att vi har rätt kompetens för rätt ändamål. Analys om läget i förvaltningen och 
planerade åtgärder samlas i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Nuvarande plan är beslutad 
för perioden 2017 - 2019. Det gemensamma utvecklingsarbetet i förvaltningen ska mynna ut i en 
reviderad kompetensförsörjningsplan för perioden 2020 - 2023. 
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3.6. Ekonomisk resursfördelning kopplat till verksamhetsutveckling  
Gymnasieskolan 
I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som är fördelad med 
riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och specialdestinerade medel. Fördelningen 
mellan de destinerade medlen och den del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % 
direktdestinerad och 70 % programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 
oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever för höstterminen 
och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med särskilda behov och 
socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa incitament till verksamhetsutveckling behöver resursfördelningsmodellen uppdateras 
till att det blir en elevpeng i stället för ett årsanslag. En elevpeng som baseras på två 
elevtalsavläsningar per år. Dessutom behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med 
särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtal, med 
avläsningar två gånger per år. En ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin 
utgångspunkt i riksprislistan. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, vara baserad på 
skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara tillämpbar såväl på de kommunala som 
de fristående skolorna och den ska kunna tåla förändringar över tid utan att kräva grundläggande 
förändringar. 

Ett annat mått på en bra resursfördelningsmodell kan sägas vara hur väl den förstås av verksamheten 
vilket visar på vikten av att den är enkel och upplevs som rättvis i den bemärkelsen att den är 
begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola för alla elever. 

Gymnasiesärskolan 
I dag tilldelas gymnasiesärskolan ett anslag som baseras på elevtal och historisk budgettilldelning 
uppräknad med kostnads- och löneökningskompensationen. För att budgettilldelningen skall ha en 
tydlig koppling till elevernas förutsättningar och behov behöver resursfördelningen ses över och 
anpassas utifrån elev- och verksamhetsperspektivet. 

Vuxenutbildningen 
Verksamheten tilldelas ett anslag baserat på tidigare budgettilldelning, vilket räknats upp år från år 
med kostnads- och löneökningskompensationen. Det finns ett behov av att se över 
Vuxenutbildningens kostnadsstruktur och utveckla resurstilldelningsmodell utifrån ett elev- och 
verksamhetsperspektiv. 
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4. Slutsatser och rekommendationer 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en grundverksamhet av hög kvalitet. De elever som 
genomför hela sin utbildning har mycket goda resultat i ett nationellt perspektiv. Några av de 
utmaningar som förvaltningen ser är att det finns 400 ungdomar i gymnasieåldern som varken 
arbetar eller studerar. Med den ökade ambitionen att fler elever ska genomföra en 
gymnasieutbildning så blir det en utmaning att bibehålla nuvarande goda resultat. En annan 
utmaning är att en stor andel elever inte blir erbjudna plats enligt sitt förstahandsval. En viktig 
konsekvens blir att dessa elever i högre grad avbryter sina studier. En strategi för att hantera dessa 
utmaningar är att genomföra nedanstående åtgärder, vilka har sin utgångspunkt i de fyra 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Framtidens lärande 

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

• Utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning/ karriärvägledning. 
• Ta fram en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. 
• I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till bildningsstaden 2.0. 

Främja integration 

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

Kompetensförsörjning 

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

Ökad måluppfyllelse 

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

Ytterligare en utmaning är befolkningsutvecklingen. Förvaltningen bedömer att behovet av 
utbildningsplatser i Borås Stads kommunala gymnasieskolor kommer att öka med minst 1000 elever 
fram till 2027. Denna utbyggnad bör ske med beaktande av de gemensamma utvecklingsområdena.  

Utifrån ovanstående slutsatser ger förvaltningen följande rekommendationer: 

• Nämnden prioriterar samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i 
syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade 
utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet. 

• Nämnden ger förvaltningen i Budget 2020 i uppdrag att genomföra förslag till åtgärder inom 
de gemensamma utvecklingsområdena (enligt ovanstående punkter). 

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

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