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Budget 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 
Budget 2019:2 och översänder densamma till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 

Nämndens ram för 2019 är 525,35 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett 
effektivitetskrav på 2,65 mnkr. Antalet i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka 
med 2,8%. Gymnasieskolans ram justeras med 75% av denna förväntade 
förändring och har i  ekonomiska ramar erhållit kompensation för dessa 
volymförändringar med 7,7 mnkr. Nämnden tillförs 1,6 mnkr för att finansiera 
skolkort inom kollektivtrafiken till samtliga gymnasieelever. 

På grund av ett högt kostnadsläge under 2018 behöver flera av 
gymnasieskolorna vidta åtgärder för en budget i balans. 

Nya uppdrag för 2019 är; Samverkan mellan näringsliv, högskola och 
gymnasieskola ska utvecklas under 2019, samt att behovet av en 
resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas. 
Lokalförsörjningsnämnden har i uppdrag att utreda behovet av en ny 
gymnasieskola. 

I lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget är 19 mnkr avsatt för att 
slutföra ombyggnationen av Sven Eriksonsgymnasiet och 
Viskastrandsgymnasiet. I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
investeringsbudget är sammanlagt 5 mnkr avsatt för inventarier till Kyllared-, 
Sven Eriksons- och Viskastrandsgymnasiet.               

Beslutsunderlag 

1. Budget 2019:2, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden                                

Samverkan 

FSG 2019-01-23 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
2. Stadsrevisionens diarium 
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1  Inledning 

Nämnden kommer fortsatt utgå från övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Alla elever har rätt 
att lyckas i skolan, oavsett bakgrund. Skolan ska utgå från elevens förutsättningar och behov och 
uppmärksamma såväl de elever som har svårt att nå kunskapskraven som de elever som lätt uppnår 
dessa. 

Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 utgör utgångspunkten för det fortsatta 
förbättrings- och utvecklingsarbetet. Planen, baserad på vision Borås 2025 och strategin 
Bildningsstaden Borås, omfattar utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete 
och värdegrund. Varje skola har utöver den gemensamma planen en utvecklingsplan med de 
övergripande utvecklingsområdena samt egna utvecklings- och förbättringsområden för ökad 
måluppfyllelse. 

Nyanlända elever finns på språkintroduktion på alla gymnasieskolorna. För elever med tf-nummer, som 
pga ålder inte är behöriga till nationella program eller inte kan gå till vuxenutbildningen då de ännu inte 
är folkbokförda, erbjuds olika alternativ till fortsatt utbildning. Under 2019 kan det vara en betydande 
andel elever. I nuläget väntar mellan 70-100 elever på beslut från Migrationsverket. 

Asylsökande som väntat länge på beslut har, enligt ny gymnasielag 1 juli, möjlighet att söka 
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Bland kraven för att omfattas av rätten att söka 
uppehållstillståndet finns att den sökande ska ha studerat tidigare i Sverige. 

Gymnasieutbildningar är avsedda att genomgås på tre år. Denna genomströmningshastighet påverkas 
av olika faktorer varav ett är behörighetskravet till yrkesprogram. Minst åtta godkända betyg från 
grundskolan krävs för att komma in. För elever som saknar ett eller flera betyg kan gymnasietiden 
därför bli både fyra och fem år. 

Andelen elever på yrkesprogram har ökat något. Insatser för att öka attraktiviteten har vidtagits och 
kommer fortsatt att vidmakthållas. Nationella utredningar har visat att minskningen till yrkesprogram 
kan ha samband med att grundläggande högskolebehörighet inte ingår automatiskt. Eleverna kan dock 
välja till kurser inom sitt program eller som utökat för att nå behörighet. Denna ordning kommer att 
kvarstå. 

Elever inom autismspektrumtillstånd inkluderas på ordinarie program i gymnasieskolan med olika 
stödinsatser. Särskilt stöd för elever med störst behov, som går ett nationellt program, organiseras på 
Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet. För elever på introduktionsprogram med specifika 
stödbehov organiseras stödet av Björkängsgymnasiet. Skolinspektionen framförde vid tillsyn kritik mot 
organiseringen av det specifika stödet. Åtgärder har vidtagits och slutligt beslut i ärendet ger 
förvaltningen rätt att fortsatt anordna stödet på det sätt som ovan beskrivits. Behovet att ytterligare 
utveckla organisationen kommer att ses över under året. 

Elevhälsan på skolorna förstärks inom de olika funktionerna utifrån verksamheternas behov. 

Ungdomar mellan 16-19 år som inte studerar eller är i aktivitet ingår i kommunens aktivitetsansvar. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har uppdraget att hålla sig informerad om ungdomarna och 
tillse att de erbjuds utbildning eller annan aktivitet. Samarbete sker med bl a Arbetslivsförvaltningen. 
För att förbättra arbetet med insatser och få eleverna till utbildning eller annan aktivitet behövs ett mer 
utvecklat samarbete med andra aktörer samt tydliga strategier och arbetssätt. Detta medför behov av 
utökning av personella resurser. 

Arbetet med teknik- och vårdcollege, som ingår som en del i samarbetet i Boråsregionen, fortsätter. 

Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen av samarbetet såväl inom Borås- som i Västra 
Götalandsregionen. Verksamheten expanderar kraftigt under året. 

Legitimationskravet innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg. Andelen legitimerade lärare är 
hög i gymnasieskolan och strategin är att fortsatt hålla nivån. För särskolan har legitimationskravet 
flyttats fram till juli 2021 
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2  Omvärldsanalys 

Utbildningsområdet påverkas av mer eller mindre genomgripande förändringar som sker i omvärlden 
till följd av exempelvis riksdags- och regeringsbeslut, befolkningsförändringar, etablering eller 
nedläggning av fristående aktörer mm. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att följande 
kommer att påverka verksamheten under de närmaste åren. 

Reformer 

Den nya gymnasieskolans (Gy11) program och inriktningar har fortsatt behov av nyinvesteringar såsom 
utrustning/lärverktyg, utökad förhyrning och anpassning av lokaler. 

Gymnasiesärskolereformen omfattar samtliga årskurser i skolformen. Reformen har medfört att 
omfattande informations- och kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och vid behov fortlöper. 

Inför läsåret 2018/2019 införs nya krav i läroplanen för undervisning i digital kompetens. Detta kan 
medföra behov av kompetensutveckling. 

Statliga utredningar 

Flera statliga utredningar pågår inom skolans område. Dessa kommer framledes att ha påverkan på 
olika sätt för nämnden och dess verksamheter. 

 Skolkommissionens utredning ”Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och 
likvärdighet" innehåller ett antal åtgärdsförslag på nationell nivå gällande attraktion för yrket, 
kompetensförsörjning, karriärsteg, kompetensutveckling/professionsutveckling för lärare och 
skolledare. Utredningen föreslår bl a att  undantaget från kraven på legitimation och behörighet 
för yrkeslärare bör upphöra fr.o.m. 1 juli 2022. För att detta ska vara möjligt att genomföra 
föreslås att obehöriga yrkeslärare som deltar i yrkeslärarutbildning ska ha kunna visstidsanställas 
under tre år i stället för det generella undantaget om ett år. Förvaltningen arbetar redan idag 
med att möjliggöra för yrkeslärare att läsa in lärarbehörighet på del av arbetstid genom att söka 
statsbidrag från Skolverket. 

 I gymnasieutredningen "En attraktiv gymnasieutbildning för alla" föreslogs och har nu 
fastställts lagändringar avseende att alla elever ska ha en mentor, rektor får utökad skyldighet att 
utreda upprepad eller längre frånvaro oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig, elev ska få stöd 
(extra anpassningar eller särskilt stöd) i utbildningen i dess helhet, övergångar mellan skolformer 
ska underlättas,  kommunens aktivitetsansvar ändras så att elever som går ett 
introduktionsprogram inte ska omfattas då de redan är i aktivitet, garanterad undervisningstid 
på i genomsnitt 23 h införs för introduktionsprogrammen, preparandutbildningen som 
introduktionsprogram utgår och ersätts av utbildning inom programinriktat val som gäller för 
både yrkes- och högskoleförberedande program. 

  I betänkandet "Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers 
professionella utveckling" föreslås inrättande av ett professionsprogram för legitimerade lärare 
och förskollärare samt rektorer och förskolechefer anställda i skolväsendet. Betänkandet är ute 
på remiss och skall besvaras senast 29 juni 2018. Professionsprogrammet bygger på tre 
antaganden: 

– att det behövs ett samlat och förstärkt grepp för utveckling av lärares och rektorers yrkesskicklighet, 
det vill säga professionsprogrammet behöver en kompetensutvecklande del. 

– att det behövs tydliga beskrivningar av lärar- och rektorskompetens från grundläggande nivå upp till 
mycket avancerad nivå liksom tillförlitliga processer för att identifiera och erkänna olika nivåer av 
kompetens, och 

– att det behövs mer utvecklade modeller för att använda kompetens så att identifierad och erkänd 
kompetens kan användas mer strategiskt. 
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Under året kommer aktiviteter enligt handlingsplan KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, 
lönevillkor) att fortsatt genomföras. Löpande genomförs aktiviteter även utifrån förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan för att möta kompetensförsörjningsbehovet på skolorna. 

 I utredningen ”En väl anpassad vuxenutbildning” undersöks behovet av förändringar i 
regleringen av vuxenutbildningen, främst avseende komvux och särvux. Bl a ska  analys och 
ställningstagande göras om, och i så fall hur, det i vissa fall bör kunna göras undantag från 
skollagens bestämmelser om att de som fått minst utbildning ska prioriteras när det gäller 
antagningen till komvux på gymnasial nivå. Om särvux bör upphöra som egen skolform och bli 
en del av komvux ska ska analyseras. Uppdragsredovisning ska ske senast den 31 augusti 2018. 

Inkludering och särskilt stöd 

AST - autismspektrumtillstånd 

Elever med autismspektrumtillstånd utan intellektuell funktionsnedsättning har inte längre rätt till 
särskola utan går i gymnasieskolan på ordinarie program. Flera av eleverna är inkluderade i ordinarie 
verksamhet med olika stödinsatser. För elever i behov av omfattande särskilt stöd på nationella 
program organiseras stödet på Sven Eriksonsgymnasiet och på Almåsgymnasiet. Stödverksamhetens 
organisationen omfattar elever i årskurserna 1-3 samt åk 4 för elever vars utbildning har förlängts. Detta 
medför ökade driftskostnader avseende lokalanpassning, utrustning, lärverktyg av olika slag, inköp av 
karaktärsämneskurser, anställning av personal samt förstärkning inom elevhälsan. 

För elever med autismspektrumtillstånd, som går ett introduktionsprogram (individuellt alternativ) och 
har behov av omfattande stödinsatser, organiseras stödet av Björkängsgymnasiet med viss lokalisering 
på Bergslenagymnasiet. Från läsåret 2019/20 beräknas stödet kunna organiseras i de nya lokalerna i 
Kyllared. 

Skolinspektionen framförde vid sin inspektion i Borås 2016 kritik mot organiseringen av det specifika 
stödet inom AST. Vidtagna insatser har redovisats till Skolinspektionen som nu har beslutat att 
bristerna är avhjälpta och det särskilda stödet för elever inom autismspektrumtillstånd kan organiseras 
på det sätt som redovisats ovan. Under 2019  kan stödorganisationen komma att utvecklas till att 
omfatta alla gymnasieskolor för att på bästa sätt möta den enskilde elevens specifika behov. För en 
sådan utvidgning krävs ytterligare resurser. Särskilt på yrkesprogram är det utmanande att erbjuda 
undervisning på annan skola. Alla elevers rätt till utbildning av god kvalitet ska tillgodoses. 

Elevunderlag och fristående gymnasieskolor  

Demografisk utveckling 

Elevunderlaget till gymnasieskolan, d.v.s. antalet 16-åringar, kommer 2019 att vara något högre än året 
före. Därefter sker en ökning under kommande fyra år, varav under de två första mer marginellt och 
tydligare de två därpå följande åren. 
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År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Antal 1252 1306 1310 1339 1424 1471 

Enligt samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Boråsregionen får eleverna fritt söka de 
utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagna som förstahandssökande. 

Fristående gymnasieskolor 

Antalet fristående gymnasieskolor i Borås är i dagsläget fyra. Av totala antalet boråselever går 10 %  i 
någon av dessa, per maj 2018. En av de skolorna, Realgymnasiet, har ansökt om utökning av sin 
verksamhet från 2019/20, med totalt 45 platser fullt utbyggt 2021/22.  Thoréngruppen har ansökt om 
nyetablering i Borås från 2019/20, med totalt 90 platser fullt utbyggt 2021/22. Ansökningarna är ännu 
inte färdigbehandlade hos Skolinspektionen. 

Nyanlända elever 

Antalet nyanlända elever har avtagit, från det stora antal som kom två läsår tidigare. Språkintroduktion 
anordnas på samtliga gymnasieskolor. För elever med tf-nummer, ett 20-tal, som är överåriga för 
gymnasieskolans nationella program och inte kan fortsätta inom vuxenutbildningen då de inte är 
folkbokförda i Sverige, kommer det läsåret 2018/19 erbjudas utbildningsalternativ på fortsatt 
språkintroduktion eller inom vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. Till läsåret 2019/20 beräknas 
behovet öka i omfattning, vilket medför påverkan på verksamheten i båda skolformerna, såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt. 

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier för asylsökande som väntat länge på beslut i sitt ärende 
möjliggörs efter riksdagsbeslut i juni. För att omfattas av rätten att söka tillstånd är kravet  bl a att den 
sökande har studerat tidigare i Sverige. Förutom studier på nationella program i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan föreslås att även studier på introduktionsprogram, heltidsutbildning på gymnasial 
nivå inom komvux eller särvux samt studier på sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller 
särvux ska kunna ligga till grund för uppehållstillstånd 

Sammantaget innebär förändringar i elevantal, i söktryck samt andra ändrade förutsättningar att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ständigt måste ha en flexibilitet att göra anpassningar i sin 
verksamhet. 

Aktivitetsansvar  

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om ungdomar 16-19 år som inte 
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genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning och erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. 

Vård- och teknikcollege 

Inom Boråsregionen fortsätter samarbetet med kommunerna med genomförandet av Vård- och 
omsorgscollege samt Teknikcollege. College är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, 
utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på 
vårdutbildningar och tekniskt inriktade utbildningar. Arbetet medför en kostnad för regionens 
gemensamma processledare. 

Vuxenutbildningen 

Både inom Borås- och Västra Götalandsregionen sker fortsatt utveckling av samarbetet kring 
vuxenutbildning. Regional vuxenutbildning (BRvux) startade under 2012 med ett gemensamt utbud av 
yrkeskurser/-utbildningar. Verksamheten har utökats med fler statsbidragsfinansierade utbildningar 
såsom yrkeskurser i kombination med SFI och kommer att fortsätta i samma riktning. Avsikten är att 
succesivt ytterligare öka samverkan mellan kommunerna genom större gemensamt utbud inom fler 
skolformer och kurser. I och med ett ökat statsbidrag expanderar verksamheten kraftigt under året. 

Borås Stads omorganisation 

Genomförd omorganisation i Borås Stad kan på sikt medföra en kostnadsökning för att 
administrationens omfattning sannolikt kommer att behöva utökas. 

2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 

Inga väsentliga omvärldsförändringar som påverkar nämndens verksamhet utöver ovanstående. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel elever som känner sig 
trygga i gymnasieskolan, %. 

96,3 100 95,2 100 100 

Andel elever med 
högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen. 

93,2 92 93 93 94 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever värderar skolans pedagogiska och  
sociala klimat inom fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, inflytande och 
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delaktighet samt rektor. Skolklimatundersökningen har en fyrgradig svarsskala. Inom området 
värdegrund finns frågan "Jag känner mig trygg".  
 
Utfallet på 2018 års Skolklimatundersökning är 95,2 %, vilket är under målvärdet men ändå får anses 
som ett gott resultat. Resultaten analyseras och arbetet med att nå ännu högre i elevernas värdering av 
det pedagogiska och sociala klimatet med en god och trygg lärandemiljö kommer att bedrivas i enlighet 
med utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. Utgångspunkten är analys av 
Skolklimatundersökningen kopplat till målen i utvecklingsplanen. Särskild uppmärksamhet kommer att 
riktas mot att följa upp hur elever med funktionsnedsättning upplever sin skolsituation. Vidare kommer 
förvaltningen fortsatt att arbeta med att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet i 
syfte att förebygga ohälsa, skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen samt skapa goda 
förutsättningar för elevernas delaktighet och inflytande. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Så nås målet för indikatorn 

Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och anställningsbarhet. Utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen och fortsatta studier. Båda 
examina kallas gymnasieexamen.   
 
För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen efter ett nationellt program utfärdas ett 
studiebevis i stället för ett examensbevis.  
 
Utfallet efter läsåret 2017/18 var 93 %. Målsättningen är att ytterligare höja andelen elever som avslutar 
sin gymnasieutbildning med en examen. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med 
utgångspunkt i utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. På förvaltningsnivå är arbetet 
inriktat på att identifiera, beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till 
utvecklingsområdena (Det goda lärandet/Systematisk kvalitetsarbete/Värdegrund) och som är av vikt 
för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna och skolenheterna arbetar fortsatt med att kontinuerligt 
följa upp och analysera sina resultat för att kunna sätta in skolspecifika åtgärder och bedöma egna 
utvecklingsbehov för fortsatt utveckling och förbättring av utbildningarna, både de skolförlagda delarna 
och de arbetsplatsförlagda, såsom APL och lärling.  
På övergripande förvaltningsnivå görs betygsanalyser i syfte att säkra rättssäker bedömning.  
På förvaltningsnivå visar uppföljningar av andel elever med examen att de insatser som skolorna 
genomfört har gett resultatförbättringar. Exempelvis ökade andelen elever med en gymnasieexamen på 
Sven Eriksonsgymnasiet med 11 % från 83 % 2017 till 94 % 2018. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

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

73,9 75 76,5 77 80 

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

91 85 82 87 95 

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

100 75 100 100 80 
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Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

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

65 65 63 65 75 

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

Så nås målet för indikatorn 

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

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

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 

Så nås målet för indikatorn 

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

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

samtliga ämnen. 

Så nås målet för indikatorn 

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

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

Så nås målet för indikatorn 

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

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Samverkan mellan näringsliv, högskola och 
gymnasieskola ska utvecklas under 2019. 

Nämnd och förvaltning kommer under våren 2019, i 
samverkan med berörda parter, utarbeta strategier 
för hur vi tar oss an uppdraget. 

Behovet av en resursfördelningsmodell för 
gymnasieskolan ska utredas. 

Nämnd och förvaltning kommer under våren 2019 
utarbeta strategier för hur vi tar oss an uppdraget. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 50 42,9 20 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2018 är på väg att uppnås och arbetet fortgår förfortsatt ökad andel. Genom större utbud 
av 
ekologiska livsmedel, kvalitetssäkrad märkning och registrering av inköp samt ökad kunskap och 
medvetenhet hos inköpare går utvecklingen i rätt riktning. Förvaltningens miljökoordinator arbetar 
tillsammans med skolornas ledning och med stöd av miljöombuden för att nå målet. 
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3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

35,7 50 51,5 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2018 är på väg att uppnås och arbetet fortgår för fortsatt ökad andel. Genom större 
utbud av 
ekologiska medel, kvalitetssäkrad märkning samt ökad kunskap och medvetenhet hos inköpare går 
utvecklingen i rätt riktning. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning 
och med stöd av miljöombuden för att nå målet. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

3,8 4 4,3 4 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

19,4 20 17,2 20 20 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

   40 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden bedömer att målet är realistiskt.  
Under perioden 2015 till 2016  noterades en marginell ökning av sjukfrånvaron, 2017 stabiliserades 
nivån för att sedan öka igen under 2018. Målsättningen över tid är att sjukfrånvaron håller en nivå som 
brukar beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2 - 4%.  
Under 2019 kommer förvaltningen fortsatt inrikta sig på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och 
följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär. Nämndens mål är att fortsatt 
hålla sjukfrånvaron låg, inom intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Nämnden arbetar aktivt 
med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på 
förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, 
uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare 
som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behöver genomföras 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Nämnden 
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stödjer också anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 
Under 2019 startar Borås Stad upp en stödfunktion "Organisationshälsa" som har till syfte att arbeta 
för ökad hälsa i organisationen och tidigt fånga upp ohälsa i verksamheten och stödja med förslag på 
åtgärder och förebyggande insatser. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

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

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

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

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2018 
Prognos 

2018 
Budget 
2019:1 

Budget 
2019:2 

Förändring 

Intäkter 277 703 322 458 262 612 291 775 -29 163 

Kostnader -783 060 -853 229 -783 823 -811 936 28 113 

Buffert -3 993 0 -5 189 -5 189 0 

Nettokostnader -509 350 -530 771 -526 400 -525 350 -1 050 

Kommunbidrag 509 350 509 350 526 400 525 350 1 050 

Resultat 0 -21 421 0 0 0 

Ackumulerat resultat 39 884     

Nettoinvesteringar    -5 000 5 000 
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4.2 Nämndens uppgift 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Verksamhetsbeskrivning  

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 

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

 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande före-
skrifter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 

Administrativa och övriga gemensamma funktioner 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

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

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

Gymnasieskolan 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. 

 Gymnasieskolan är fördelad på Almås-, Björkängs-, Bäckängs-, Sven Eriksons- och 
Viskastrandsgymnasiet. 

I GY11 anordnas 17 nationella program samt fem introduktionsprogram. 

Gymnasiesärskolan 

Syfte 

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

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. 

 Gymnasiesärskola är fördelad på fyra skolor: Almås-, Bergslena- och Viskastrandsgymnasiet 
samt Hulta Ängar. 

 I Gysär13 anordnas åtta nationella program samt individuella program. 

 LSS-verksamhet i form av korttidstillsyn, som är en fritidsverksamhet för elever i 
gymnasiesärskolan, bedrivs på Almås- och Bergslenagymnasiet, på Hulta Ängar samt i form av 
ett elevhem. 

Vuxenutbildning 

Syfte 

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

Verksamhetsbeskrivning 
Vuxenutbildningen ska 

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

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

 även vara en tillväxtfaktor för arbetsmarknaden i kommunen. 

 vidmakthålla en fortsatt hög kvalitativ nivå genom ett professionellt arbetssätt och välutbildad 
personal. Vuxenutbildningen ska fortsätta att bredda sitt utbud och val av studieformer. 

Annan verksamhet - Naturskolan 

Syfte 

Navet, Sjuhäradsbygdens tekniska och naturvetenskapliga center, ska bland annat främja 
barns/ungdomars och allmänhetens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik samt stödja 
skolpersonal genom att utveckla pedagogiska metoder och läromedel. 

Verksamhetsbeskrivning 

 Naturskolan är en del av Navets verksamhet vari även ingår Biologiska museet. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Budget 

 Den ingående budgetramen från 2018 är 504,4 mnkr 

 Lön- och kostnadskompensationen på 2,6 % respektive 1,7 % höjer ramen med 11,8 mnkr 

 Volymjustering för gruppen 16-18 åringar, 2,81 % * 75 %, höjer ramen 7,8 mnkr 

 KAL medel för att höja kvalité och behålla anställda samt rekrytera behörig personal 5,0 mnkr 

 Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild 
behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan är inräknad i grundram 

 Skollyftet avslutades 2018, -5,0 mnkr 

 Skolbusskort för alla Borås elever höjer ramen med 4,1 mnkr (i ram 2018, 2,5 mnkr) 

 Effektiviseringskravet är 0,5% vilket innebär 2,65 mnkr 

 Detta ger en ram i Budget 2019:2 på  525 350 mnkr 

Följande disponering har gjorts i Budget 19:2 

 Lön- och kostnadskompensationen tillfaller samtliga enheter 
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 Volymjusteringen på 7,8 mnkr höjer gymnasieskolans ram 

 1 % av tilldelad ram ligger som en central buffert. Motsvarar 5,2 mnkr 

Åtgärder för budget i balans 

På grund av ett högt kostnadsläge under 2018 behöver flera av gymnasieskolorna vidta åtgärder för en 
budget i balans. Detta arbete pågår. Introduktionsprogrammet språkintroduktion står inför en 
omfattande omorganisation av verksamheten, dels beroende på vikande elevantal och dels beroende på 
lägre statliga ersättningar. Nämnden kommer under våren 2019 att göra en särskild framställan till 
Kommunstyrelsen att få använda del av ackumulerat resultat som är avsett för denna situation. 

Mnkr Budget 19:2 Budget 18:2 Förändring 

Politisk verksamhet 1,2 1,3 -0,1 

Central Administration 18,6 15,3 3,3 

Central Buffert 5,2 4,0 1,2 

Gymnasieskolan 382,3 367,4 14,9 

Vuxenutbildning 79,1 78,7 0,4 

Gymnasiesärskolan 37,0 35,8 -0,2 

Elevboende 1,4 1,4 0,0 

Naturskolan 0,5 0,5 0,0 

Summa 
Kommunbidrag 

525,3 509,4 15,9 

  

Löneökningar har beräknats enligt följande. 

Samtliga personalkategorier + 2,6 % från 1/4 2019 (9/12 av helår med + 1,95 %). 

Beräknat lönepåslag för samtliga personalkategorier + 2,6 %. 

Summa Personalomkostnadspålägg är i budgeten beräknat till 39,82 %, inkl. intern löneadministration 
0,65 %. 

 
 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor 
och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, 
har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning. Varje nämnd ska 
ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering och denna ska bl a innehålla verksamhetens 
behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender 
budget). Gender budgeting är en metod som kan tillämpas för att uppfylla de jämställdhetspolitiska 
målen i ett samhällsekonomiskt perspektiv med fokus på resursfördelning i offentliga budgetar. 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fördelas resurserna likvärdigt. Kostnaden för varje 
elev är inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning. 

I första tertialrapporten redovisades vidtagna åtgärder inom jämställdhetsarbetet och identifierade 
utvecklingsområden inom tre målområden: 
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Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Identifierat utvecklingsområde: Följa 
könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad analys och 
framtagande av konkreta mål. 

Målområde 2: Makt och hälsa Identifierat utvecklingsområde: Följa könsuppdelad frånvarostatistik och 
deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys och framtagande av 
konkreta mål. KF-uppdrag: Utarbeta plan för att förebygga psykisk ohälsa. 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor Identifierat utvecklingsområde: Initiera revidering av 
handboken Förtryck i hederns namn. 

En plan för jämställdhetsintegrering kommer att tas fram under 2019. 

4.4 Verksamhet 2019 

Tkr 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Budget 
2019:2 

Förändring 

Central administration      

Intäkt 966 1 455 966 966 0 

Kostnad -16 257 -15 501 -24 609 -19 609 5 000 

Nettokostnad -15 291 -14 046 -23 643 -18 643 5 000 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 192 -843 -1 209 -1 209 0 

Nettokostnad -1 192 -843 -1 209 -1 209 0 

Gymnasieskola      

Intäkt 186 762 215 475 177 110 184 880 7 770 

Kostnad -558 980 -614 409 -556 944 -567 218 -10 274 

Nettokostnad -372 218 -398 934 -379 834 -382 338 -2 504 

Vuxenutbildning      

Intäkt 81 137 90 991 86 209 94 129 7 920 

Kostnad -159 959 -169 962 -164 088 -173 217 -9 129 

Nettokostnad -78 822 -78 971 -77 879 -79 088 -1 209 

Gymnasiesärskola      

Intäkt 9 886 12 105 10 965 9 987 -978 

Kostnad -46 320 -47 613 -47 576 -46 641 935 

Nettokostnad -36 434 -35 508 -36 611 -36 654 -43 

Naturskola      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -466 -403 -474 -474 0 

Nettokostnad -466 -403 -474 -474 0 

Insatser enligt LSS      

Intäkt 2 440 2 433 1 786 1 814 28 

Kostnad -3 874 -4 498 -3 347 -3 569 -222 

Nettokostnad -1 434 -2 065 -1 561 -1 755 -194 
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Tkr 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Budget 
2019:2 

Förändring 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 493 0 -5 189 -5 189 0 

Nettokostnad -3 493 0 -5 189 -5 189 0 

Totalt      

Intäkt 281 191 322 459 277 036 291 776 14 740 

Kostnad -790 541 -853 229 -803 436 -817 126 -13 690 

Nettokostnad -509 350 -530 770 -526 400 -525 350 1 050 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Kommunbidraget fördelar sig enligt ovan. 

Åtgärdsbudget 2019 för att minska koldioxidutsläppen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har den 4 februari 2013, § 43, beslutat att kommunala nämnder/förvaltningar och 
bolag ska klimatkompensera sina resor med bil och flyg från och med budget 2014. Bakgrunden är att 
Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation. 

Klimatavgiftens syfte är att motivera till att styrdokumentet ”Riktlinjer för resor” följs, men även att ge 
möjlighet till klimatkompensation i de fall riktlinjerna inte kan följas. Exempelvis för nödvändiga 
flygresor eller när egen bil används i tjänsten. 

Åtaganden för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämnden ska genomföra miljöåtgärder för en kostnad som minst motsvarar avgiften. Avgiften som är 
redovisad här motsvarar 2017 års resor och åtgärderna ska genomföras 2019. Åtgärderna ska bidra till 
minskade koldioxidutsläpp eller till att miljömålen nås. Åtgärdernas kostnader ska minst motsvara 
klimatavgiftens storlek. 

Utbildningsnämnden har under 2017 upparbetat en klimatavgift på 239 018 kr. Dessa medel planeras 
att användas enligt de förslag som ges av Miljöförvaltningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 

Administrativa och övriga gemensamma funktioner 

Inriktningsmål 

Målsättningen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administration är att uppnå 
en positivt stödjande funktion gentemot skolenheterna och att utöva en god kontroll av verksamheten 
genom att vidareutveckla system för intern kontroll, information, rutiner samt utveckling, uppföljning 
och utvärdering av verksamheten inom förvaltningen som helhet. 

Verksamhet 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens centrala administrations mål för 2019 utöver det 
löpande arbetet: 

· Driva arbetet med att genomföra och utveckla gymnasieskolan GY11 och Gysär13. 

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

· Följa och stödja skolornas arbete med deras utvecklingsplaner för 2016-2021. 

· Fortsatt medverka till och delta i ökad regional samordning och utveckling av yrkesvuxutbildningen 
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inom Boråsregionen enligt upprättat avtal. 

· Fortsatt delta i arbetet med kompetensforum för vuxnas lärande i Västra Götalandsregionen. 

· Fortsätta samarbetet med Boråsregionen för samverkan kring gymnasieutbildning och 
vuxenutbildning. 

· Utveckla informations- och kommunikationsteknologin inom förvaltningen. 

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

· Följa upp och utveckla arbetet med särskilt stöd och elevhälsan i förvaltningens verksamheter. 

· Fortsätta arbetet med kvalitativa kunskapsuppföljningar. 

· Genomföra årliga undersökningar för utvärdering av skolornas sociala och pedagogiska klimat. 

· Fortsätta utvecklandet av fler lärlingsplatser. 

· Anordna lov- och sommarskola utifrån verksamhetens behov. 

· Inom ramen för respektive frivillig skolform följa upp arbetet med elevernas delaktighet och 
inflytande. 

· Fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Gymnasieskolan  

Inriktningsmål 

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

Verksamhet 2019 

Gymnasieskolans målsättning för 2019 är att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021 
Bildningsstaden Borås och respektive skolas egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta 
arbete är de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasieskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan: 

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

· Alla elever ska lämna gymnasieskolan med en högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade utbud i gymnasieskolan läsåret 2019/20 
redovisas i bilaga 1. 

Gymnasiesärskolan 

Inriktningsmål 

Gymnasiesärskolan har att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021 Bildningsstaden Borås. 

Verksamhet 2019 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2019 är att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021 
Bildningsstaden Borås och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
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strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan: 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade utbud i gymnasiesärskolan läsåret 2019/20 
redovisas i bilaga 2. 

Lokaler  

Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan 

Almåsgymnasiet har ett stort behov av nya utrymmen för elever där man kan skapa goda studiemiljöer 
ihop med en integrerad cafeteria. De olika skolbyggnaderna har idag inget naturligt flöde genom skolan 
från huvudentré till idrottshall och matsal. Det finns även behov av en mindre hörsal med biosittning.  
Detta går att skapa med en inglasad överbyggnad av innergården utanför nuvarande bibliotek. 
Förväntade effekter är minskad korridorspring och ljudnivå samtidigt som eleverna får tillgång till 
attraktiva studiemiljöer. 

Bergslenagymnasiet behöver fortsatt anpassa utrymmen för att möta nya krav. Elevunderlaget till 
gymnasiesärskolans individuella program kräver att lokaler kontinuerligt anpassas. 

Bäckängsgymnasiet har behov av mer teorisalar och en ny idrottshall. Bildundervisningens lokaler 
behöver anpassas. Det finns behov av att anpassa soprum och utrymme för att motta gods. 

På Sven Eriksonsgymnasiet pågår ombyggnaden av skolan i syfte att skapa utrymmen för modern 
pedagogisk verksamhet och skapande av nya lärmiljöer. Önskemål finns om att få ta över Turistbyråns 
lokaler. 

Björkängsgymnasiet kommer att flyttas till en nyrenoverade lokaler på Kyllared. Det kommer att krävas 
resurser för planering och genomförande av flytten samt anpassning av lokaler. 

På Viskastrandsgymnasiet pågår ombyggnaden av skolan i syfte att skapa utrymmen för modern 
pedagogisk verksamhet och skapande av nya lärmiljöer. 

Vuxenutbildning 

Inriktningsmål 

Vuxenutbildningen har att följa de mål som beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 
utvecklingsplanen för 2016-2021 Bildningsstaden Borås. 

Verksamhet 2019 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för vuxenutbildningen: 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade omfattning av verksamheten för 2019: 

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

· Vuxenutbildningen ska vara flexibel med en beställarorganisation, en regional organisation och en 
egen pedagogisk organisation samt försörja kommunen med kompetensutveckling i en centralt placerad 
vuxenutbildning. 

Lokaler  

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen har idag lokaler i fastigheten Vulcanus16 och i fastighet Uranus2. Det har gjorts 
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stora anpassningar i dessa lokaler och de fungerar mycket väl för verksamhetens behov. 

Vuxenutbildningen har idag även lokaler i Almåsgymnasiet och på Sparregatan som vid en önskad 
nyetablering frigörs. 

Vuxenutbildningens enhet för gymnasiala yrkesutbildningar är placerade i lokaler som inte ligger i direkt 
närhet till resten av verksamheten. För tillfället är de lokaliserade i Almåsgymnasiet och tillfälliga lokaler 
på Sparregatan och grundorsaken är att Vuxenutbildningen friställt lokaler till förmån för stadens 
förskola och grundskola.  Det fysiska avstånd som uppstått mellan Vuxenutbildningens enheter medför 
nackdelar för verksamheten. De nationella styrdokumenten ställer krav på en flexibel och kontinuerlig 
utbildning där eleven skall kunna kombinera olika kurser och skolformer inom Vuxenutbildningen, 
vilket gör det nödvändig med en sammanhållen verksamhet. Sammanfattningsvis behöver lokalerna 
rymma 400 – 500 elever och 28 – 30 personal. En preliminär bedömning ger ett lokalbehov på 1400 – 
1600 kvm, beroende på hur effektivt lokalerna kan nyttas. 

Tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning 

· Kartläggning av antalet elever i gymnasieskolorna med utredda behov av särskilt stöd på grund av 
olika funktionsnedsättningar genomförs av elevhälsan. 

· I samband med ombyggnationer görs ytterligare anpassning av lokaler för att underlätta tillgänglighet. 

· Informations- och kompetensutvecklingsinsatser genomförs vid behov för att öka elevernas och 
personalens kunskaper om funktionsnedsättning. 

· Efter konstaterat behov eller efter utredning av specialpedagog tillhandahålls pedagogiska hjälpmedel. 

Internationalisering 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter pågår kontinuerligt deltagande i 
internationella projekt, studiebesök utomlands, vänortsutbyte etc. Samtliga gymnasieskolor har 
internationella utbildningsmoment eller internationellt utbyte bl. a med Frankrike, Tyskland, Kina, 
Kenya, Zambia och USA. Alla elever i gymnasieskolan har möjlighet till utlandsstudier på gymnasienivå 
vid Svenska skolan i Fuengirola, London, Nairobi och Paris samt Skandinaviska skolan i Bryssel och i 
Madrid, så långt förvaltningens ekonomi medger. Studierna omfattar ett läsår i årskurs 2 eller i årskurs 
3. Studierna avser utbildningar på något av programmen Ekonomi, Humanistisk, Naturvetenskap och 
Samhällsvetenskap som erbjuds på respektive utlandsskola. 

4.4.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 

Nämndens ram i budget 2019:2 är 525 350 tkr, vilket är 1 050 tkr högre än i budget 2019:1. Central 
administration har en budget som är 5 000 tkr lägre på grund av att KAL medel är fördelat till 
respektive verksamhet. Förändringen för övriga verksamhet beror på tilldelade KAL-medel och 
effektiviseringskrav på sammanlagt 1 050 tkr. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Gemensam administration 

5.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Nettokostnader tkr 11 253 14 546 18 643 

5.2 Gymnasieskola 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor. 

4 388 4 500 4 493 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

508 556 613 

Antal elever från andra 
kommuner. 

1 226 1 087 1 134 

Kostnad kr per elev 99 515 99 711 99 294 

Elever/lärare i 
kommunal 
gymnasieskola 

11,3   

5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Intäkter, tkr 293 428 193 972 184 880 

Kostnader, tkr -766 451 -561 372 -567 218 

Resultat, tkr -343 740 -367 400 -382 338 

Kommunbidrag, tkr 363 489 367 400 382 338 

Resultat efter 
kommunbidrag, tkr 

22 857 0 0 

Antal elever från Borås i 
andra kommuner 

83 80 85 

Antal elever från Borås 
hos landsting 

14 19 25 

Antal elever från Borås 
hos gymnasieskolor 
utanför Borås 

147 158 174 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal elever från Borås i 
fristående 
gymnasieskolor utanför 
Borås 

50 59 64 

Antal elever från Borås i 
fristående 
gymnasieskolor i Borås 

361 399 439 

Totalt antal Boråselever 
att finansiera 

3 854 3 968 3 972 

- admininstration, kr per 
elev 

9 258 7 056 9 561 

- skolmåltider, kr per 
elev 

3 975 5 440 4 219 

- elevhälsa, kr per elev 2 337 2 949 2 965 

- skolskjuts (exkl 
inackordering), kr per 
elev 

2 408 2 144 3 116 

- lokaler och fysisk 
miljö, kr per elev 

15 878 15 853 16 442 

- lärare, övrig 
undervisning, kr per elev 

53 831 56 622 56 743 

- lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr per 
elev 

9 083 8 013 5 051 

Nettokostnader tkr 343 740 367 400 382 338 

5.3 Gymnasiesärskola 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor 

95 106 113 

Antal elever från andra 
kommuner 

35 38 38 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare 

7 8 9 

Kostnad kr per elev 445 496 405 202 386 863 

5.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Intäkter tkr 14 215 12 326 9 987 

Kostnader tkr -49 685 -49 507 46 641 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Resultat, tkr -35 470 -37 181 -36 654 

Kommunbidrag, tkr 36 115 37 181 36 654 

Resultat efter 
kommunbidrag, tkr 

645 0 0 

Totalt antal Boråselever 
att finansiera 

66 76 84 

- administration, kostnad 
per elev, kr 

47 415 41 168 43 012 

- skolmåltider, kostnad 
per elev, kr 

17 938 6 845 11 283 

- elevhälsa, kostnad per 
elev, kr 

17 190 17 271 28 049 

- elevassistenter, 
kostnad per elev, kr 

86 878 81 993 87 258 

- lokaler o fysisk miljö, 
kostnad per elev, kr 

56 579 34 051 34 582 

- lärare, övrig 
undervisning, kostnad 
per elev, kr 

174 481 184 687 176 806 

- SYV, kostnad per 
elev, kr 

6 333 5 574 5 744 

- lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kostnad 
per elev, kr 

36 955 42 024 7 599 

Nettokostnader tkr 36 115 37 181 36 654 

5.4 Vuxenutbildning 

5.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

357 380 330 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
kostnad per elev, kr 

64 432 59 220 65 534 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
genomsnittligt elevantal 

1 510 815 780 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
kostnad per elev, kr 

52 689 45 927 54 582 

YH (Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt elevantal 

148 180 180 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

YH (Yrkeshögskolan), 
kostnad per elev, kr 

100 162 69 263 69 668 

SFI (Svenska för 
invandrare), 
genomsnittligt elevantal 

932 1 030 1 150 

SFI (Svenska för 
invandrare), kostnad per 
elev, kr 

43 377 41 480 43 964 

Särvux, genomsnittligt 
elevantal 

84 90 90 

Särvux, kostnad per 
elev, kr 

51 369 54 020 64 170 

5.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Grundläggande 
vuxenutbildning, 
kostnad, tkr 

22 983 22 503 21 626 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
kostnad, tkr 

73 186 37 431 36 843 

Gymnasial 
vuxenutbildning, 
interkomm. ersättning, 
intäkt, tkr 

1 389 800 1 350 

Gymnasial 
vuxenutbildning, intäkt, 
sålda utbildningar, tkr 

2 000 225 50 

YH (Yrkeshögskolan), 
kostnad, tkr 

14 854 12 467 12 436 

YH (Yrkeshögskolan), 
finansiering: 
statsbidrag, tkr 

9 440 7 600 8 241 

SFI (Svenska för 
invandrare), kostnad, tkr 

40 428 42 724 47 481 

SFI (Svenska för 
invandrare),varav antal 
elever: flyktingar 

260 250 240 

SFI (Svenska för 
invandrare), varav antal 
elever: flyktingar 
entreprenad 

157 150 200 

SFI (Svenska för 
invandrare), varav antal 
elever: övr invandrare 

327 300 350 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

SFI (Svenska för 
invandrare), varav antal 
elever: övr invandrare, 
entreprenad 

188 200 160 

SFI (Svenska för 
invandrare), varav antal 
elever: folkhögskola 

146 130 130 

SFI (Svenska för 
invandrare), intäkt, tkr 
(flyktingersättning) 

34 404 25 200 26 786 

Särvux, kostnad, tkr 4 315 4 861 5 775 

Särvux, interkomm. 
ersättning, intäkt, kr 

175 175 175 

5.5 Kvalitet och utveckling 

5.5.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Nettokostnader tkr 4 097 0 0 

5.6 Naturskolan 

5.6.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Nettokostnader tkr 402 466 474 

6  Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Prognos 
tom 2018 

Budget 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Inventarier Kyllared 2 000  2 000   

Inventarier Sven Eriksongymnasiet 1 500  1 500   

Inventarier Viskastrandsgymnasiet 1 500  1 500   

Ombyggnation Viskastrandsgymnasiet 28 800  11 000   

Ombyggnation Sven Eriksongymnasiet 36 500  8 000   

Summa 70 300  24 000   

Viskastrandsgymnasiet 
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Ombyggnation. Lokalerna behöver optimeras för att tillskapa konferensrum, studieplatser, lokaler för 
lärlingsutbildningar och dessutom behöver köket anpassas för ökad tillagningskapacitet. 
Kommunstyrelsen har avsatt 28,8 mnkr varav 11,0 mnkr 2019. Ombyggnaden beräknas vara klar 2019. 

Sven Eriksonsgymnasiet 

Ombyggnation. Anpassning av lokaler för framförallt teknikprogrammet. Torget är en ny verksamhet 
för ungdomar inom autismspektraltillstånd som bedrivs på skolan. Behovet är större än väntat och 
ombyggnationer behöver göras för att kunna ta emot den växande elevgruppen. Kommunstyrelsen har 
avsatt 36,5 mnkr varav 8,0 mnkr 2019. Ombyggnaden beräknas vara klar 2019. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 19,0 mnkr år 2019 och det är Lokalförsörjningsnämnden som 
ansvarar för dessa objekt. 

I investeringsplanen 2020-2021 återfinns Almåsgymnasiet innergård och Bäckäng utökat lokalbehov. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 5 mnkr till inventarier för Sven Erikson-, Viskastrand- och 
Kyllaredsgymnasiet. 

  

  

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

  

  

Andreas Cerny                                                                                                                                 
Ordförande    

                                                                                                                                                                                                                                       
Christer Samuelsson                                                                                                                                      
Förvaltningschef 
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Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp, enligt 
upprättad prislista, för gymnasieskolans interkommunala ersättningar att gälla 
för år 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2019 har 
upprättats.  

Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader per program samt en 
avstämning mot definitiv Budget 2019:2.                             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, Prislista interkommunala ersättningar gymnasieskolan                    

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever i Borås Stads gymnasieskolor. 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



BORÅS STAD
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Ekonomi

Sid 1

Av kommunen fastställd prislista för interkommunala 
ersättningar för gymnasieskolan 2019

Program Pris per Pris per Pris per 

elev och termin, kr elev och månad elev och år

"Gy11" BF Barn- och fritidsprogrammet 40 514 6 752 81 027

gymnasieskolan BA Bygg- och anläggningsprogrammet 49 122 8 187 98 243

BA inriktning anläggningsfordon 100 345 16 724 200 690

EE El- och energiprogrammet 51 495 8 582 102 989

ES  Estetiska programmet 52 987 8 831 105 974

ES inriktning musik 47 100 7 850 94 200

FT Fordons- och transportprogrammet 58 277 9 713 116 553

FT inriktning transport 80 494 13 416 160 988

HA Handels- och administrationsprogrammet 42 878 7 146 85 756

HV Hantverksprogrammet 67 765 11 294 135 530

HT Hotell- och turismprogrammet 46 293 7 715 92 585

HU Humanistiska programmet 38 511 6 419 77 022

IB International Baccalaureate 45 870 7 645 91 739

IM Individuellt programm 73 085 12 181 146 169

IMSPR Språkintroduktion 51 141 8 523 102 281

IN Industritekniska programmet 47 817 7 969 95 633

NA Naturvetenskapsprogrammet 37 343 6 224 74 686

RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 65 361 10 893 130 721

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 33 962 5 660 67 923

TE Teknikprogrammet 37 624 6 271 75 247

EK Ekonomiprogrammet 34 853 5 809 69 706

VF VVS- och fastighetsprogrammet 54 288 9 048 108 576

VO Vård- och omsorgsprogrammet 43 849 7 308 87 698

EKENTVS Entreprenör 34 853 5 809 69 706

TE Specialutf program Global programme of technology 44 166 7 361 88 332

NA Specialutformat program Adventure 36 765 6 127 73 529

Tillägg för elev på Nationell IdrottsUtbildning kr

Lagidrott, pris elev och termin 6 250 1 042 12 500

Individuellidrott, pris elev och termin 7 500 1 250 15 000

2018-01-30
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Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 
2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för 
gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar att gälla för år 2019.     

Ärendet i sin helhet 

Följande priser är beräknade för gymnasiesärskolan 2019. 

Nationella program 141 000 kr per termin 

Individuella program Grundläggande nivå  269 000 kr per termin 

Individuella program Fördjupad nivå 174 500 kr per termin 

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever i Borås Stads gymnasiesärskolor

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Kommunala vuxenutbildningens interkommunala 
ersättningar år 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för 
kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar att gälla för 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar för 
2019 har upprättats. 

Beslutsunderlag 

1. Prislista interkommunala ersättningar Vuxenutbildningen i Borås 2018. 
                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever inom Borås Stads vuxenutbildning. 
 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



Prislista Vuxenutbildningen Borås Stad 2019 2018 2017 2016 2015

Sfi 56 kr 53 kr      / timme 44 43 72

Särskild utbildning för vuxna 647 kr 545 kr    / timme 508 474 453

Grundläggande vuxenutbildning 82 kr 74 kr      / poäng 71 71 74

Gymnasial teoretisk inriktning 55 kr 53 kr      / poäng 51 52 55

Gymnasial yrkesinriktad i egenregi 77 kr 69 kr      / poäng 52 70 64

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

Upphandlad yrkesinriktad utbildning
       OBS Här gäller upphandlat pris med administrativt påslag om: 12 kr         påslag / poäng

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

Kostnader för läromedel, skolmåltider och reseersättning kan tillkomma för elever som är 
berättiga till detta.

Hemkommunen åtar sig att betala hela utbildningskostnaden, även om eleven folkbokför sig i 
Borås under studietiden. Debitering sker ej då eleven avbryter inom en vecka från 
utbildningens start
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Bidragsbelopp för ersättning till fristående 
gymnasieskolor år 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ersättningar till fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor år 2019 enligt upprättade förslag.          

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade om budget 2019 den 20 december 2018 som 
gav förutsättningarna för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens slutliga 
budget.  

Skollagen (16, 19 kap) och Gymnasieförordningen (13 kap) innehåller 
bestämmelser om ersättning till fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor. Dessa ligger till grund för beräkning av bidragsbelopp för år 
2019.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar inte budget per 
gymnasieprogram. Utfall per program i bokslut 2017 har använts som 
fördelning. 
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Beslutsunderlag 

1. Beräkningsunderlag, ersättning till fristående gymnasieskolor 2019 
2. Fördelning av bidragsunderlag per program och verksamhet, gymnasieskolor 
3. Beräkningsunderlag, ersättning till fristående gymnasiesärskolor 2019 
4. Fördelning av bidragsunderlag per verksamhet, gymnasiesärskolor  
5. Besvärshänvisning                                   

Beslutet expedieras till 

1. Ett beslut per fristående gymnasieskola 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 



Beräkningsunderlag, ersättning till fristående gymnasieskolor 2019
Belopp i tkr

 

Måltider   18 876

Elevhälsa   13 161

Lokaler   73 793

Undervisning   225 457

Läromedel   32 675

 363 961

Specifikation av beräkning av bidragsunderlag

Ansvar: 25*  Verksamhet 2 pos: 65 

 

 Helår 2019  Bidragsunderlag

 Budget

rektorer, del 
av skolledare, 
komp utv

personaladm särskilda 
verksamheter

65100 Administration   42 960 -12 441

65200 Skolmåltidsverksamhet   18 955 18 955 79 -          18 876 Måltider

65330 Skolhälsovård   9 929 9 929 -104 58 -          9 768 Elevhälsa

65340 Psykologverksamhet   766 766 766 Elevhälsa

65350 Kuratorsverksamhet   2 627 2 627 2 627 Elevhälsa

65400 Skolskjutsar   13 000

65450 Inackorderingsbidrag   1 000

65500 Lokaler och fysisk miljö   55 990 55 990 55 990 Lokaler

65550 Vaktmästeri   6 248 6 248 27 -          6 222 Lokaler

65560 Städning och renhållning   11 634 11 634 54 -          11 581 Lokaler

65630 Lärarledd undervisning   226 918 226 918 12 545 1 168 -      -18 908 219 386 Undervisning

65650 Läromedel   32 693 32 693 18 -          32 675 Läromedel

65700 Elevassistenter gymnasie   3 921

65830 APU-verksamhet   2 054 2 054 2 054 Undervisning

65840 SYO-verksamhet   4 033 4 033 16 -          4 016 Undervisning

65950 Externa skolersättningar   -50 390

 382 338  371 848 363 961

Särskilda verksamheter

- Avdrag för särskilt stöd -5 000
- Avdrag för modersmål -3 834
- Avdrag för NIU -2 174
- Avdrag för NPF -7 500
- Avdrag för GVN:s ansvar 16-20 åringar -400

-18 908

Korrigerat i bidragsunderlag 

Verksamhet

Totalt

Bidragsunderlag

Totalt

Korrigeringar



Fördelning av bidragsunderlag per program och verksamhet
Ersättning fristående gymnasieskolor 2019

Kr/elev Antal Underv. Läromedel Elevhälsa Måltider Lokalk. Summa Adm SUMMA Moms Totalt
elever 1,01122347 0,8312407 1,0683821 1,0543777 3% 6%

BF 190 46 936 6 250 2 928 4 200 14 548 74 863 2 246 77 108 4 627 81 735
BA 213 46 953 10 532 2 928 4 200 21 988 86 601 2 598 89 199 5 352 94 551
BA inr anl.fordon 20 89 488 33 378 2 928 4 200 59 054 189 049 5 671 194 720 11 683 206 403
EE 169 53 339 9 772 2 928 4 200 21 109 91 348 2 740 94 088 5 645 99 734
ES 224 66 446 7 657 2 928 4 200 17 886 99 119 2 974 102 092 6 126 108 218
ES, musik 69 56 258 6 693 2 928 4 200 18 394 88 473 2 654 91 128 5 468 96 595
FT 161 59 578 11 235 2 928 4 200 26 970 104 911 3 147 108 059 6 484 114 542
FT, transport 43 72 670 30 557 2 928 4 200 38 992 149 347 4 480 153 827 9 230 163 057
HA 118 46 272 5 972 2 928 4 200 19 645 79 017 2 370 81 387 4 883 86 270
HV 174 67 184 8 569 2 928 4 200 45 205 128 087 3 843 131 929 7 916 139 845
HT 60 54 729 5 009 2 928 4 200 18 979 85 846 2 575 88 421 5 305 93 726
IB 81 61 193 6 965 2 928 4 200 10 751 86 038 2 581 88 619 5 317 93 936
IM 94 90 438 3 879 2 928 4 200 21 119 122 564 3 677 126 241 7 574 133 815
IN 72 44 832 12 509 2 928 4 200 19 523 83 991 2 520 86 511 5 191 91 702
RL 86 76 440 9 167 2 928 4 200 31 246 123 982 3 719 127 702 7 662 135 364
NA 343 45 306 5 549 2 928 4 200 10 977 68 960 2 069 71 029 4 262 75 290
VO 139 47 514 5 339 2 928 4 200 20 977 80 959 2 429 83 387 5 003 88 390
SA 532 39 382 5 579 2 928 4 200 10 107 62 197 1 866 64 063 3 844 67 907
HU 145 50 702 4 677 2 928 4 200 8 788 71 296 2 139 73 434 4 406 77 841
TE 371 45 336 6 209 2 928 4 200 10 873 69 546 2 086 71 632 4 298 75 930
EK 506 39 331 6 598 2 928 4 200 10 949 64 005 1 920 65 925 3 956 69 881
VF 66 55 974 11 986 2 928 4 200 21 847 96 935 2 908 99 843 5 991 105 833
lärling 105 33 921 6 528 2 928 4 200 6 843 54 420 1 633 56 053 3 363 59 416
EK entreprenör 69 39 331 6 598 2 928 4 200 10 949 64 005 1 920 65 925 3 956 69 881
TE GPT 8 45 336 19 414 2 928 4 200 10 751 82 630 2 479 85 109 5 107 90 216
NA Adventure 163 45 743 5 236 2 928 4 200 9 696 67 803 2 034 69 837 4 190 74 027
SPRINT 279 56 897 6 027 2 928 4 200 16 606 86 659 2 600 89 259 5 356 94 614

0
Summa 4494 225 456 534 32 674 831 13 160 588 18 875 873 73 792 917 363 960 743 10 918 822 374 879 565 22 492 774 397 372 339



Beräkningsunderlag, ersättning till gymnasiesärskolor 2019
Belopp i tkr

 

Måltider   940

Elevhälsa   2 515

Lokaler   2 015

Undervisning   13 755

Läromedel   1 894

 21 118

Ansvar: 25*  Verksamhet 2 pos: 68 

Specifikation av beräkning av bidragsunderlag
 

 Helår 2019  Bidragsunderlag

 Budget  
rektorer, 
del av 
skolledare

personal-
adm

68100 Administration   2 976

68200 Skolmåltidsverksamhet   940 940 940 Måltider

68330 Skolhälsovård   901 901 8 -       893 Elevhälsa

68340 Psykologverksamhet   648 648 648 Elevhälsa

68350 Kuratorsverksamhet   974 974 974 Elevhälsa

68400 Skolskjutsar, gymnasiesärskola   811

68500 Lokaler och fysisk miljö   1 393 1 393 1 393 Lokaler

68560 Städning och renhållning   625 625 2 -       623 Lokaler

68630 Lärarledd undervisning   12 031 12 031 1 132 52 -      13 111 Undervisning

68650 Läromedel, utrustning och skolbibliotek   1 894 1 894 1 894 Läromedel

68700 Elevassistenter   4 647

68840 SYO-verksamhet   647 647 3 -       644 Undervisning

 28 485  20 051 21 118

 

Korrigerat i bidragsunderlag 

Verksamhet

Totalt

Bidragsunderlag

Totalt

Korrigeringar



Fördelning av bidragsunderlag per verksamhet
Ersättning fristående gymnasiesärskolor

              Kr/elev Antal Underv. Läromedel Elevhälsa Måltider Lokalk. Summa Adm SUMMA Moms Totalt
elever 1 1 1 3% 6%

Nationella o Specialutf 82,5 166 725 22 954 30 480 11 394 24 426 255 979 7 679 263 658 15 820 279 478

TOTALKOSTN 13 754 786 1 893 723 2 514 638 940 000 2 015 125 21 118 272 633 548 21 751 820 1 305 109 23 056 929
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Besvärshänvisning 

 

Vill ni överklaga Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut ska ni skriva 
till Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet. Skrivelsen ska dock 
lämnas in till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 501 80 Borås. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 
beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska ha kommit in till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 
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Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 

besluts- och behörighetsattest att gälla fr.o.m. 2019-01-29.         

Ärendet i sin helhet 

Enligt Attestreglemente för Borås stad ansvarar kommunens nämnder för att 

antagna regler och tillämpningsanvisningar följs. Respektive nämnd utser 

besluts och behörighetattestanter samt eventuella ersättare för dessa. 

Förvaltningschefen ansvarar för att attestanterna är informerade om reglerna 

och anvisningarnas innebörd. 

Beslutsunderlag 

1. Attestförteckning 2019-01-11. 

2. Attestreglemente Borås Stad, 2004-02-11.                                

Samverkan 

FSG 2019-01-23. 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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2019-01-11

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
BESLUTSATTEST (HUVUDATTEST),  BEHÖRIGHETSATTEST/UTANORDNING

A. Driftsanslag och investeringsanslag.

Område Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare
Behörighets-  

attestant  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämden 25*

Förvaltningschef
Ordförande
Förste vice ordförande         
Andre vice ordförande            

Ekonomiassistent 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
250* Ekonomichef Controller Ekonomiassistent

Gymnasieskolor

Almåsgymnasiet
2522* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

25220* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

252210 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252220' Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252230 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

25228* Skolintendent Gymnasiechef Skoladministratör

25229* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör



2

Område Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare
Behörighets-  

attestant  

Bäckängsgymnasiet 2523* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

25230* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

252320 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252330 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252340 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252350 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252370 Skolintendent Gymnasiechef Skoladministratör

252371 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

25238* Skolintendent Gymnasiechef Skoladministratör

Sven Eriksonsgymnasiet 2524* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

25240* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Skoladministratör

252410 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

25242* Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252430 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

252450 Rektor Gymnasiechef Skoladministratör

25248* Skolintendent Gymnasiechef Skoladministratör

Björkängsgymnasiet 2526* Gymnasiechef (ställf. rektor ) Skoladministratör

Viskastrandsgymnasiet 2527* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Ekonomiassistent

25270* Gymnasiechef Rektor (ställf. g.chef) Ekonomiassistent

252710 Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

252720 Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

25273* Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

252740 Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

25278* Skolintendent Gymnasiechef Ekonomiassistent

252790 Rektor Gymnasiechef Ekonomiassistent

Gymnasiet gemensamt 252900 Ekonom Controller Ekonomiassistent
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Område Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare
Behörighets-  

attestant  

Vuxenutbildning

2530* Vuxenutbildningschef
Rektor 
(ställf. vuxenutb.chef)

Ekonomiassistent

253001 Enhetschef
Rektor 
(ställf. vuxenutb.chef)

Ekonomiassistent

253002 Processledare Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253020 Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

25303* Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253040 Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253060 Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253061 Enhetschef Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253070 Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253080 Enhetschef Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253081 Skolintendent Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253082 Skolintendent Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

253090 Rektor Vuxenutbildningschef Ekonomiassistent

Gymnasiesärskola

Bergslenagymnasiet 255* Rektor särskola
Rektor 
(ställf. särskolerektor)

Skoladministratör

Annan utbildning

Naturskolan 256200 Ekonom Controller Ekonomiassistent

Attestering får inte göras av den som själv skall mottaga eller erlägga betalning.



Attestförteckning 2017-10-08

B. Studiereseförskott (exkl löner)

Område Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare
Behörighets-  

attestant  
Ersättare

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

250400 Ekonom Controller Ekonomiassistent
Controller
Ekonom
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Befattning skolchef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser förvaltningschef att vara tillika 

skolchef enligt Skollagen 2 kap. 8 a§.        

 

Sammanfattning 

I Skollagens 2 kap 8a § står att ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda 

huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 

huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 

verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten”. Lagen gäller från och med 

den 1 januari 2019. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att 

förvaltningschef utses att vara tillika skolchef enligt Skollagen 2 kap. 8 a§. 

             

Ärendet i sin helhet 

I Skollagens 2 kap 8a § står att ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda 

huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 

huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 

verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten”. Paragrafen, vilken gäller 

från och med 1 januari 2019, är ny och reglerar skolchefens roll. Paragrafen 

innebär att en huvudman inom skolväsendet ska utse minst en skolchef för sin 

verksamhet. Kravet gäller för såväl offentliga som enskilda huvudmän.  

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter 

som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i 

lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. 

Sådana föreskrifter finns främst i Skollagen och anslutande författningar, men 

även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen 

(2008:567). 

Skollagsförändringen syftar till att tydliggöra att det ska finnas en reglerad 

funktion med ett statligt reglerat ansvar att bevaka och arbeta för att regler i 

Skollagen och andra statliga styrdokument uppfylls. Syftet är inte att införa en 

ny ansvarsnivå, vilket skulle kunna medföra en ökad otydlighet i 

ansvarsfördelningen. Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till 
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vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina 

befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda 

bristerna, till exempel för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder 

ska kunna genomföras, är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen.  

En avstämning med fyra andra kommuner, Helsingborg, Jönköping, 

Ulricehamn och Mark, har gjorts. Samtliga dessa kommuner har beslutat 

alternativt föreslår att det är tjänstemannen närmst ansvarigt politiskt organ, det 

vill säga förvaltningschef eller motsvarande, som kommer att utses till Skolchef. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att förvaltningschef 

utses att vara tillika skolchef enligt Skollagen 2 kap. 8 a§.        

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga ”Befattning som Skolchef 2018” - underlag från stadsjurist, 181008  

Samverkan 

Ärendet har samverkats på FSG 190123. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 PM: Befattning som Skolchef 2018-10-08 

Vägledning från Stadsledningskansliet 

Slutsats  

Nämnden bör, genom ett särskilt nämndbeslut, utse Förvaltningschef att även vara skolchef. 

Bakgrund till ställningstagandet 

 

Det är Skollagens 2 kap 8a § som reglerar frågan om skolchef. Lagen gäller fr o m jan 2019.  

Skollagen 2 kap. 8 a § 

Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 

utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 

verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag (2018:608). 

 

Av förarbetena till lagen framgår följande; 

”Paragrafen är ny och reglerar skolchefens roll. 

Paragrafen innebär att en huvudman inom skolväsendet ska utse minst en skolchef för sin 

verksamhet. Kravet gäller för såväl offentliga som enskilda huvudmän. Med skolväsendet avses 

alla skolformer och fritidshemmet (1 kap. 1 §). Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen 

med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga 

bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. 

Sådana föreskrifter finns främst i skollagen och anslutande författningar, men även i t.ex. 

arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). 

 

Regleringen innebär en markering av att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens 

organisation med detta ansvarsområde. Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till 

vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om 

skolchefens befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda bristerna, t.ex. för att tillräckliga medel 

saknas för att adekvata åtgärder ska kunna genomföras, får det anses ligga inom skolchefens 

ansvar att informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig. 

 

Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet med gällande 

regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv, vilket också framgår av 2 kap 8 §.” 

 

Med ”Huvudmannen” i Skollagen 2 kap 8a § avses den aktuella skolnämnden.  
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Av exempelvis grundskolereglementet framgår också att nämnden, som huvuduppgift, har att ha 

hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra 

skolförfattningar.  

Skolkommissionen menar i yttrande att den som av kommunen eller en enskild huvudman utsetts 

som ansvarig för aktuell del av skolväsendet ska ha en författningsreglerad funktion som 

skolchef. Enligt Skolkommissionen ska huvudmannen själv kunna avgöra vem i organisationen 

som ska ha rollen som skolchef. Merparten av alla enskilda huvudmän driver bara en skola och 

för dem kan förslaget enligt kommissionen innebära att samma person kan vara t.ex. både rektor 

och skolchef. Förslaget syftar till att tydliggöra att det ska finnas en tydligt reglerad funktion med 

ett statligt reglerat ansvar att bevaka och arbeta för att regler i skollagen och andra statliga 

styrdokument uppfylls. Syftet är alltså inte att införa en ny ansvarsnivå, vilket skulle kunna 

medföra en ökad otydlighet i ansvarsfördelningen. 

 

Enligt min mening framstår det inte som en god idé att reglera uppgiften att vara skolchef i resp. 

nämnds delegationsordning.  Uppgiften att vara förvaltningschef innebär ett vidare 

ansvarsområde än den som en författningsreglerad skolchef har enligt skollagen. Av denna 

anledning ska förvaltningschefen inte byta titel till skolchef.  

 

Det är alltså resp. skolnämnd som beslutar att förvaltningschefen utses till skolchef i enlighet med 

skollagen 2 kap 8a §. 

Detta beslut fattas lämpligen med ett nämndbeslut (beslut om skolchefsbefattning). 

 

En delegationsordning ska uppta beslutsärenden som nämnden delegerar till exempelvis 

förvaltningschefen.  När en nämnd delegerar beslutanderätten ger nämnden delegaten rätt att 

fatta beslut i nämndens ställe. De beslut som fattas efter delegation ska anmälas tillbaka till 

nämnden, varpå beslutet kan överklagas genom laglighetsbesvär.  

 

Av skollagen framgår att nämnden ska utse en skolchef varpå följer vissa särskilda 

uppgifter,  uppgifter som är mer av tillsynsinnehåll än av rent beslutsfattande. Av det sagda följer 

att uppgiften att vara skolchef passar sämre in i en delegationsordning. Beslut om 

skolchefsbefattning ska som sagt istället fattas av nämnden genom ett beslut. 

 

Vänlig hälsning 

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
----------------------------------------------------------------- 
Borås Stad – Stadsledningskansliet - Juridik 
Besöksadress: Kungsgatan 55 
Postadress: 501 80 Borås 
Tfn 033-35 70 62 
Webbplats boras.se 
louise.streiby@boras.se 

mailto:louise.streiby@boras.se


 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Jansson 
Handläggare 
033 358048 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-01-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00268 2.3.4.0 
 

  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning 

av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsgivaransvaret för 
arbetsmiljöfrågor fördelar samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till förvaltningschef Christer 
Samuelsson. Förvaltningschefen ges rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i 
förvaltningen.  
        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 
2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
 
I en kommun är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas 
reglementen är det nämnden som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås 
Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, 
som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i förvaltningen.  
               

Ärendet i sin helhet 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 
2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
 
Fördelningen ska ske från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. 
I en kommun är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas 
reglementen är det nämnden som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås 
Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, 
som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i förvaltningen.  
Förvaltningschefen kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer och 

arbetsledare samt i vissa fall till medarbetare som i sin funktion eller befattning 

bedriver arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten och 

kan fatta beslut om verksamheten. Den som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska 

alltid se till att mottagaren har befogenheter, resurser samt tillräcklig kunskap 

och kompetens för uppgiften. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska vara 

tydlig och ske skriftligen.  
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Den som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig kan returnera en 

arbetsmiljöuppgift. Returnering ska motiveras och ske skriftligen. 

 

Uppföljning och utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

förvaltningen sker inom ramen för samverkanssystemet, på APT, LSG och 

FSG. Utvärdering av förvaltningens arbete rapporteras till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden vid uppföljning av förvaltningens interna 

kontrollplan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 2019-01-29 

                                

Samverkan 

FSG 2019-01-17 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 

och vuxenutbildningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser följande förtroendevalda att 

vara nämndens särskilda kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 

och vuxenutbildningen: 

För Almåsgymnasiet utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Bergslenagymnasiet utses xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Björkängsgymnasiet utses xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Bäckängsgymnasiet utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Sven Eriksonsgymnasiet utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Viskastrandsgymnasiet utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker. 

För Vuxenutbildningen utses xxx, xxx och xxx att vara kontaktpolitiker.   

 

Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om 

ersättningar till kommunens förtroendevalda”.      

Beslutet expedieras till 

1. Almåsgymnasiet 

2. Bergslenagymnasiet 

3. Björkängsgymnasiet 

4. Bäckängsgymnasiet 

5. Sven Eriksonsgymnasiet 

6. Viskastrandsgymnasiet 

7. Vuxenutbildningen 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 
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Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Representanter från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden till YH-utbildningarnas 

ledningsgrupper 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser följande förtroendevalda att 

vara nämndens representanter i ledningsgrupper för Borås Yrkeshögskolas 

utbildningar:  

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Stödpedagog.  

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Garment technical designer. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Digital business developer. 

Xxx utses att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen 

Medicinsk sekreterare. 

 

Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om 

ersättningar till kommunens förtroendevalda”.     

Beslutet expedieras till 

1. Vuxenutbildningen YH 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsätter följande programråd för perioden 

2019-01-01—2022-12-31 och utser följande förtroendevalda att vara nämndens 

representanter i programråden: 

Barn- och fritidsprogrammet 

Programråd för Barn- och fritid. Omfattar inriktningarna Fritid och hälsa, Pedagogiskt 

arbete, Socialt arbete. Gäller för samtliga inriktningar på Almåsgymnasiet och 

inriktningen Fritid och hälsa på Sven Eriksonsgymnasiet. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Programråd för Husbyggnad - Omfattar inriktningen Husbyggnad. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Mark/Anläggning - Omfattar inriktningarna Anläggningsfordon, 

Mark- och anläggning. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Måleri - Omfattar inriktningen Måleri. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Plåtslageri - Omfattar inriktningen Plåtslageri. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

El- och energiprogrammet 

Programråd för El/Energi - Omfattar inriktningarna Automation, Elteknik och 

Energiteknik. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för El/Data - Omfattar Dator- och kommunikationsteknik. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 
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Fordons- och transportprogrammet 

Programråd för Transport/Logistik - Omfattar inriktningen Transport. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Personbilsteknik/Karosseri - Omfattar inriktningarna Personbil, 

Karosseri och lackering samt Lastbil och mobila maskiner. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Handels- och administrationsprogrammet 

Programråd för Handel/Administration - Omfattar inriktningarna Administrativ 

service, Handel och service. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Hantverksprogrammet 

Programråd för Florist - Omfattar inriktningen Florist. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Frisör - Omfattar inriktningen Frisör. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Hår- och makupstylist - Omfattar inriktningen Övriga Hantverk 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

Programråd för Textil design - Omfattar inriktningen Textil design.  

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Hotell- och turismprogrammet 

Programråd för Hotell/Turism - Omfattar inriktningarna Hotell och konferens, 

Turism och resor. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Teknikcollegeråd 

Programråd/Teknikcollegeråd för Industritekniska programmet och Teknik-

programmet - Omfattar inriktningarna Processteknik och Produkt- och maskinteknik 

(profil Grafisk teknik och design)på Industritekniska programmet samt inriktningarna 

Produktionsteknik och Samhällsbyggande och miljö på Teknikprogrammet. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Programråd för Bageri/konditori - Omfattar inriktning Bageri och konditori. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx  

Programråd för Restaurang och livsmedel - Omfattar inriktningarna Färskvaror, 

delikatesser och catering samt Kök och servering.  

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 



Borås Stad 
  Sida 

3(4) 

 

 

 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Programråd för VVS/Fastighet - Omfattar inriktningarna Fastighet, Kyl- och värme-

pumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Programråd för Omvårdnad - Omfattar följande lokala profiler på programmet; 

Generationer i samhället, Hälsa och säkerhet samt Medicin utan gränser. 

Vårdutbildningen på Vuxenutbildningen ingår i rådet. 

Ordinarie representant xxx  Ersättare xxx 

 

Programråden ska ha följande sammansättning: 

Arbetsgivare  2 eller fler ord + 2 eller fler ers 

Arbetstagare  2 eller fler ord + 2 eller fler ers 

Gymnasie- och vuxen- 

utbildningsnämnden 1 ord + 1 ers 

Skolledare  1 ord + 1 ers 

Lärare  1 ord + 1 ers 

Elever  1 ord + 1 ers 

Respektive programråd utser en ordförande, vice ordförande samt sekreterare. 

Företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 

erhåller arvode enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Programråden har möjlighet att adjungera nyckelpersoner till programrådens möten, dock 

utan ersättning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer riktlinjer för programrådens arbete 

daterat 2019-01-29. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att se över 

riktlinjerna för programråden och återkomma med ett förslag vid nämndens 

sammanträde i april 2019.        

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för programråd                              

Beslutet expedieras till 

1. Almåsgymnasiet 

2. Viskastrandsgymnasiet 

3. Sven Eriksonsgymnasiet 

4. Johan Drotz, Vuxenutbildningen 

 

 

 



  
                                                                2019-01-29 

 
 
 
 
RIKTLINJER – PROGRAMRÅDEN                
 
 
Samverkan 
För yrkesprogrammen ska det finnas ett eller flera programråd för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Samverkan gäller både för elever med skolförlagd utbildning och lärlingselever. 
 
Utbildning 
Programråden lämnar synpunkter på vilka valbara kurser som ska erbjudas eleverna på respektive 
program. 
 
Utrustning 
Programråden lämnar synpunkter på vilken utrustning som behövs på respektive yrkesutbildning.  
 
Programråden verkar för att eleverna får erforderlig skyddsutrustning, arbetskläder, verktyg mm. 
 
Apl 
Programråden verkar för att alla elever ska få ett arbetsplatsförlagt lärande med hög kvalitet. För 
elever med skolförlagd utbildning gäller detta minst 15 veckors APL och för lärlingselever gäller 
det lärlingsplatser för minst halva utbildningstiden. 
 
Könsfördelning 
Programråden ska aktivt verka för en jämn könsfördelning inom varje program. 
 
Kompetensutveckling 
Programråden bidrar till att uppdatera lärarnas kompetens inom yrkesområdet. 
 
Ekonomi 
Rektor hanterar i samråd med programråden eventuella medel för tex handledarutbildning, 
informationsinsatser, studiebesök, träffar med arbetslivet mm. 
 
Nätverk 
Programråden verkar aktivt för att öka antalet företag som samverkar mellan yrkesprogrammen 
och näringslivet. 
 
Återkoppling 
Programråden får återkoppling genom att aktuella frågeställningar förs upp på nämndens möten. 
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Lokalresursplan 2020-2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 

sammanställning över lokalresursbehov för åren 2020-2022.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden har skickat en förfrågan till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden om kommande lokalresursbehov för åren 2020-

2022. Såväl förutsättningar/behov som utvecklingsområden ska preciseras. Ett 

förslag till sammanställning över lokalresursbehovet för 2020-2022 har 

upprättats.               

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalresursbehovsplan GVUN 2020-2022 

2. Projektlista Lokalresursbehov 2020-2022                                

Samverkan 

FSG 2019-01-23. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020 – 2022 

 

Inledning 

GVUF ansvarar för Borås Stads gymnasieskolor omfattande Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet, 

Björkängsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Viskastrandsgymnasiet samt 

Vuxenutbildningen 

 

Nuläge 

Alla skolor har idag en hög nyttjandegrad och det saknas samlad kapacitet på främst 

Bäckängsgymnasiet. På Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet pågår ombyggnader för 

att möta elevernas behov av en modern skolmiljö och skapa utrymme för nya satsningar. 

Ombyggnaderna kommer att färdigställas under 2019. Vi ser ändå att vi framgent inte kommer att 

kunna möta den ökade elevvolymen. Vuxenutbildningen har behov av att få till en mer sammanhållen 

verksamhet för att uppfylla de nationella styrdokumenten som ställer krav på en flexibel och 

kontinuerlig utbildning där eleven skall kunna kombinera olika kurser och skolformer inom 

Vuxenutbildningen. 

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 16-åringar i Borås kommun är ca 1250 år 2019. Antalet 

16-åringar stiger sedan med ca 200 elever under den kommande femårsperioden. Med nuvarande 

kapacitet kommer vi inte att kunna erbjuda alla plats inom den kommunala skolan. 

 

Lokalbehov 

Beskrivning 
Almåsgymnasiet – Förstudie under 2019 för inbyggnad av innergård utanför nuvarande bibliotek. 

Detta för att skapa goda studiemöjligheter för eleverna, en mindre hörsal med biosittning och 

grupprum. Det ger även ett naturligare flöde genom skolan från huvudentré till idrottshall och matsal.  

Mindre anpassningar: 

 Byte av medicinskt kylskåp, arbetsbänk och golv - pga av utslitet och hygienskäl. 

 Omklädningsrum för RL - slå ihop och renovera omklädningsrum A523-526 då lokalerna inte 

är anpassade efter dagens behov. 

 Anpassning av lokaler efter Vårdvux flytt – lokalerna behöver anpassas till Almås verksamhet. 

 Trappan till idrottshallen felkonstruerad efter renovering – arbetsmiljörisk för fallskador. 

 Ljudabsorbenter till biblioteket – Ekande ljud där det är högt i tak och glasvägg finns. 

 Renovering av naturkunskapssal i C2 – Salen uppfyller inte kraven på en modern studiemiljö. 

 Ombyggnad av soprum – Vägg behöver rivas för att undvika tunga lyft och trång trappa. 

 

Bergslenagymnasiet – Har inga direkta lokalbehov 

Björkängsgymnasiet – Flyttar till nya Kyllaredskolan till HT19. Behövs medel för att hantera 

flyttkostnader och utrustning av en ny skola. Kan även behövas anpassningar som inte hunnits 

beredas i den snabba processen.  



 
 

 
Bäckängsgymnasiet - Förstudie för utökade och anpassade lokaler för ämnet idrott och hälsa samt 

skapande av minst 12 nya salar under 2019.  

Utbyggnad av kök och soprum anpassat till minst 1500 elever. Köket har idag en kapacitet på 1000 

elever, skolan har ca 1400 elever och vi ser ett ökande söktryck till skolan. Tillagningsköket är för litet. 

Där är en arbetsmiljö som skapar stress pga trängsel och för små utrymmen. Detta resulterar i att 

personalen står i personalmatsalen och tillreder vissa moment. Köket är också väldigt slitet. I takt med 

att det har blivit fler elever så har vi växt ur även vårt soprum. Idag behöver vi forsla bort torrsopor 

manuellt tre ggr per dag. En om/tillbyggnation till nuvarande soprum behövs. Detta skulle då kunna 

göras så att vi samtidigt kan skapa ett utrymme för mottagning av gods, som idag ställs mitt i den 

tillgänglighetsanpassade entrén. 

Utökade och framförallt anpassade lokalytor för bildundervisning. Vårt behov är lokaler som kan ta 

emot minst 32 elever. Förslaget är att planera om befintliga lokaler (om vi bygger en ny idrottshall så 

skulle den nedre/gamla idrottshallen kunna byggas om till bildundervisningslokaler). 

Mindre anpassningar: 

 Ny körtrappa/gradäng till scenen – nuvarande tillhör kulturskolan som de kommer att ta 

tillbaks. 

 Skyddsräcke runt scenen – Nuvarande är inte funktionellt, arbetsmiljösäkerhet 

 Ny scenridå – Nuvarande fungerar inte, gammal och sliten. 

 

Sven Eriksonsgymnasiet – Önskemål om att få tillgång till Turistbyråns lokaler när de lämnar dem så 

att de kan anpassas till skolans verksamhet. 

Mindre anpassningar: 

 Nya arbetsrum för SYV.  Två nya arbetsrum bör tillskapas för studie- och yrkesvägledarna i 
anslutning till elev- och personalutrymmen för elev- och hälsoteamet samlade verksamhet. 

 Undervisning inom Teknik bedrivs ofta i lokaler i källaren på Hus 5. Lokalerna är inte helt 
ändamålsenliga utan bör anpassas under 2019 för en mer lättarbetad miljö. 

 Ekonomiarbetslagets personalrum är mycket nedgånget. En ritning finns för uppfräschning av 
utrymmet för genomförande under 2019. 

 Skolans sal för kemilaborationer är sedan lång tid i stort behov av renovering vilket bör ske 
under 2019. 

 Undervisningen i Hus 6 (Villan) störs i hög grad av trafiken på intilliggande väg. Åtgärder bör 
snarast vidtas för att förbättra arbetsmiljön. 

 Skolans avfallshantering sker i containrar och soptunnor som är placerade vid skolans infart. 
Placeringen är olämplig och sorteringen av avfall svårhanterlig. Ett nytt område för 
hanteringen bör byggas för att förbättra den totala miljön för miljöstationen. 

 Skolans salar och allmänna utrymmen är generellt mycket nedgångna. En tydlig åtgärdsplan 
bör upprättas under 2019 för att genomföra en allmän uppfräschning. 

 
Viskastrandsgymnasiet 
 
Mindre anpassningar: 
Hus 3, 5 & 1 

 Återvinningshus - Eftersom vi har människor som bryter upp och rotar i containrar och 
förvaring av t ex elektronik och att vi i de ej låsta bingarna får ta emot skräp från 
omkringboende, så finns ett återvinningshus högt på önskelistan. 

 Brandlarmet behöver ljuda särskilt i vaktmästarutrymmena så de som jobbar där inne hör 
larmet. 

 Värmedeckare behövs till ”verkstaden” 

 Kameror placeras på flerställen särskilt vid skåpsytor och in- och utgångar. Två kameror är 
beställda till hus 3 – leverans i januari 

 
Hus 4:1, 5:1 - Nya media 

 Skyddsfilm skulle behöva sättas på fönstren pga av ökad inbrottsrisk, alternativt galler      

 En vattenkran/ho till eleverna i storarbetsrummet. 
 



 
 

 
Hus 4:2 Personalrum ”Kärnköket” 

 Efter ombyggnationen behöver köksdelen uppgraderas med nya skåp alternativt ommålning 
av luckor och delvis några nya luckor, borttagning av diskbänk med plattor samt ett nytt 
kylskåp. 

 Lokalen behöver akustik förbättras. 
 
Hus 4:212, 4:306 Lektionssalar 

 Saknar tavelbelysning 
 
5:3 Naturkunskapen 

 Preparandrummet behöver kyl/frys samt en liten diskmaskin. 
 

Hus 1 Huvudentré 
 Handikappanpassning  - entrédörrar med öppningsknapp 

 

Hus 1:1 Svetsrum 

 Svetslokalen för liten och kommer att expandera. Förvaringssystem behöver 
inhandlas/byggas samt fler svetsbås.  

 Timerfunktionen på utsugarna behöver förlängas. Fler timmar. Svetsbåsen kommer på sikt att 
behöva uppgraderas, p g a högt slitage. 

 
Hus 1:1 Gamla studion 

 VVS kommer att ta ”gamla studion” i bruk. Här kommer materialkostnader – ca 150 000:- 
behövas för att komma iordning med nya laborationsbås.  

 

Hus 9 Bygg-gården 

 På bygg-gården behövs ett torrt utrymme för förvaring av cementsäckar så att de inte ska 
behöva komma in i bygghallen. I anslutning till det utrymmet bör det finnas plats för en 
cementblandare. Miljön i betongrummet idag är inte tillfredsställande då det blir mycket damm 
och partiklar i luften. 

 Armeringsstationen och taket utanför plåt måste kopplas till brandsystemet med egna deckare 
och klockor. 

 Öppning tas upp i väggen mellan armeringsstationen och bygghallen. Arbetet beställt. 

 Plåt – bättre arbetsbelysning. Den nuvarande är undermålig i förhållande till de ljuskrav som 
finns i en industrilokal med precisionsarbete. 

 
Hus 7 

 Dörrar i trä till kök, soprum, vaktmästeri och entré till trappa – personalrum behöver bytas ut. 
De läcker och glipar och släpper in oönskade husdjur, är matta och sväller och slår sig på 
somrarna vilket gör att låsen ibland inte fungerar som de ska. 

 Många fönster, särskilt i hus 7, har ej fungerande solskydd. 

 Personalmatsalen behöver uppgraderas i form av väggmålning, fönsterbänkar, golvslipning 
etc. 

 
 
 
 
Simonsland  

 solskydd i en sal saknas. 
 
Viared – Företagsgatan 17 

 Belysning tvätthall förbättras. 

 Golvet i duscharna släpper trots att det är helt nygjort. Finns det fukt i bottenplattan? 

 Diskbänken i elevuppehållsrummet saknar varmvatten. 
 

Viared – Företagsgatan 15. 

 Mopptvättmaskinen behöver bytas ut. 

 Stor glipa mellan golv och port på Lack. 
 



 
 

 
Viared Stämpelgatan 13  

 Belysning vid PB-lift, i svetsrum och verkstadsrum undermålig och lysrören går ofta sönder. 

 Golvet i maskinverkstaden undermåligt trots att det gjorts om en gång. För mjuk massa och 
det finns risk för att golvet inte bär tyngden av en lastbil på “domkraft”.  Golvet krackelerar vid 
portarna - material från första försöket. En port har trasigt golv leder till drag. 

 El-uttag, trefas,  på utsidan för värmare bl a. 

 Lås med nyckel till el-uttagen på GYS 

 Värmen är inte tillfredsställande under kalla dagar i verkstäderna. Finns inga radiatorer där. 

 Köket är litet, trångt och varmt. När elevantalet ökar på Viared kan ett omtänk behövas för att 
det ska fungera. En mindre varmluftsugn skulle göra serveringen där mer flexibel och vi skulle 
inte behöva kasta lika mycket överbliven mat. 

 Kylen och frysen är i riskzonen för utbyte. 
 
Lundbyhallen 

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

 ARX onlinelås till klassrum, förråd och lärarrum samt ny läsare till entrédörren, för ökad 
säkerhet och trygghet. 

 
 
Vuxenutbildningen – För att möta kraven på en sammanhållen verksamhet önskas en inglasad 
anknytning/bro mellan Vulcanus 16 och Uranus 2. 
 
 

 

 

 



Kolumner med röd rubrik ska inte fyllas i n n n

* Med antal laddstolpar avses hur många tjänstefordon som behöver kunna laddas. 

Nämnd I LRP år
KF-beslut 

år
Nytt 

behov
Objekt, adress Område Område 2 Åtgärd Platser Netto År Mån Möjligt

Evak-              
uering

GVUN 2018 Sven Eriksonsgymnasiet Pågående projekt Tillbygg 0 2019 n Nej

GVUN 2018 Viskastrandsgymnasiet Pågående projekt Ombygg 0 2019 n

GVUN 2018 Bäckängsgymnasiet Ny idrottshall med teorisalar Tillbygg 0 2022 n

GVUN 2018 Vuxenutbildningen Nya lokaler på Sparregatan Förhyrn 0 2019 n

GVUN 2018 "- Ev nya lokaler på Bryggaregatan Förhyrn 0 2020 n

GVUN 2018 Sven Eriksonsgymnasiet Tillgång till Turistbyråns nuvarande lokaler Ombygg 0 2020 n

GVUN 2018 Almåsgymnasiet Bygga in innergården för ett bättre flöde i skolan och nya ytor Tillbygg 0 2020 n

GVUN 2018 Ny gymnasieskola 0 2020

GVUN 2019 X Bäckängsgymnasiet Utbyggnad av kök och soprum samt mottagning av gods Tillbygg 2022 aug Nej

GVUN 2019 X Vuxenutbildningen Förbindelse mellan Vulcanus16 och Uranus2 Tillbygg 2021 Nej

GVUN 0

GVUN 0

GVUN 0

GVUN 0

GVUN 0

GVUN 0

LOKALRESURSBEHOVSPLAN 2019 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inflyttning



Kolumner med röd rubrik ska inte fyllas i
LRBP 2019 - Gymnasie- och vuxentubildningnämnden

Nämnd
Egna 
lokaler

I LRP år Objekt/adress Åtgärd
Laddstolpar 
antal

Prio Kommentar

GVUN 2019 Almåsgymnasiet Byte av medicinskt kylskåp,  arbetsbänk & golv

GVUN 2019 Almåsgymnasiet Anpassning av omklädningsrum för RL
GVUN 2019 Almåsgymnasiet Anpassning av lokaler efter VårdVux flytt 
GVUN 2019 Almåsgymnasiet Trappan till idrottshallen felkonstruerad, arbetsmiljörisk
GVUN 2019 Almåsgymnasiet Förbättrad akustik med ljudabsorbenter i bibliotek
GVUN 2019 Almåsgymnasiet Ombyggnad av soprum, arbetsmiljöärende
GVUN 2019 Almåsgymnasiet Renovering av naturkunskapssal i C2
GVUN 2019 Bäckängsgymnasiet Ny körtrappa/gradäng till scenen i aulan
GVUN 2019 Bäckängsgymnasiet Skyddräcke runt scenen
GVUN 2019 Bäckängsgymnasiet Ny scenridå
GVUN 2019 Sven Eriksonsgymnasiet Två nya arbetsrum för SYV
GVUN 2019 Sven Eriksonsgymnasiet Anpassning av lokaler för Teknikprogrammet
GVUN 2019 Sven Eriksonsgymnasiet Uppfräschning av ekonomiarbetslagets personalrum
GVUN 2019 Sven Eriksonsgymnasiet Renovering av sal för kemilaborationer
GVUN 2019 Sven Eriksonsgymnasiet Förbättra arbetsmiljön i Villan, ljuddämning mot väg.
GVUN 2019 Sven Eriksonsgymnasiet Ombyggnad/flytt av återvinningshus
GVUN 2019 Sven Eriksonsgymnasiet Skolan har för få toaletter
GVUN 2019 Sven Eriksonsgymnasiet Plan för uppfräschning av skolans utrymmen
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Nytt återvinningshus
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Nytt brandlarm i vaktmästarutrymmena Bananhuset
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Värmedeckare till vaktmästarverkstaden Bananhuset
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Fler kameror för ökad säkerhet Hus 3, 5 & 1
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Skyddsfilm/galler för fönster för ökad inbrottsrisk Hus 4:1, 5:1
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet En vattenkran/ho till eleverna i storarbetsrummet Hus 4:1, 5:1
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Ombyggnad av köket i personalrum och akustikförbättring Hus 4:2
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Lektionssalar saknar tavelbelysning Hus 4:212, 4:306
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Naturkunskapssal behöver kyl/frys samt liten diskmaskin Hus 5:3
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Handikappsanpassning huvudentré, öppningsknapp Hus 1
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Svetslokalen behöver anpassas/förbättras Hus 1:1
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet VVS behöver nya laborationsbås i sin nya lokal Hus 1:1
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Byggården behöver ett torrt utrymme för förvaring av cement, arbetsmiljö Bygg-gården
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Branddeckare och alarm behöver kopplas till brandlarm Bygg-gården
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Ny dörr mellan bygghallen och armering Bygg-gården
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Ny arbetsbelysning i plåtverkstan Bygg-gården
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Nya dörrar till kök, soprum, vaktmästeri, peronalrum och entré till trappa Hus 7
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Fönster saknar solskydd Hus 7
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Personalmatsalen behöver uppfräschning Hus 7
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Solskydd i en sal saknas Simonsland



GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Belysning i tvätthallen behöver förbättras Företagsgatan 17
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Golvet i duscharna släpper Företagsgatan 17
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Diskbänk i elevuppehållsrum saknar varmvatten Företagsgatan 17
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Mopptvättmaskin behöver bytas ut Företagsgatan 15
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Stor glipa mellan golv och port vid lackverkstaden Företagsgatan 15
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Belysning undermålig i lokalerna Stämpelgatan 13
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Dåligt golv i maskinverkstaden Stämpelgatan 13
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Saknas trefasuttag på utsidan för värmare Stämpelgatan 13
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Lås med nyckel till eluttagen på Gy-sär, centralstyrt Stämpelgatan 13
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Värmen i lokalerna klarar inte kalla dagar Stämpelgatan 13
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Köket är för litet för det ökande elevantalet Stämpelgatan 13
GVUN Nej 2019 Viskastrandsgymnasiet Kyl och Frys behöver bytas ut. Stämpelgatan 13
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Behövs kombinerad tvätt/tumlare, lärare tar idag hem och tvättar Lundbyhallen
GVUN 2019 Viskastrandsgymnasiet Nya lås,ARX, för ökad säkerhet och trygghet Lundbyhallen



LOKALRESURSPLAN 2019 - 2021 Avstämt 2018-10-10

Nämnd Ny KF Behov Netto 2018 2019 2020 2021 2022→

GVUN X Bäckängsgymnasiet Tillbygg n Förstudie 2019

GVUN 18 Sven Eriksonsgymnasiet Om/tillbygg n Klar 2019

GVUN 18 Viskastrandsgymnasiet Ombygg n Klar 2019

GVUN X Vuxenutbildningen Förhyra n n Anslutning till VUX

GVUN X SE utökade lokaler i bef fastighet Ombygg n TME lokaler

GVUN X Almåsgymnasiet Tillbygg n Förstudie 2019

Ny gymnasiskola F Förstudie startar 2020

Laddstolpar 4

 x    Redovisat behov    n  Redovisat behov är utförbart   n  Frågor kvarstår   n  Redovisat behov är inte utförbart
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Studieväg nyanlända 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om att 

erbjuda fler studievägar för elever på introduktionsprogrammet 

Språkintroduktion.       

Ärendet i sin helhet 

Nyanlända elever får i regel sin utbildning på introduktionsprogrammet 

språkintroduktion som längst tills de fyller 20 år.  

En betydande andel av de nyanlända eleverna har en mycket kort skolbakgrund 

med sig då de kommer till Sverige vilket gör det svårt för dem att uppnå 

behörighet till ett nationellt program före det år då de fyller 20 år. I syfte att 

göra studievägen mer anpassad för dessa elever har förvaltningen satt samman 

en arbetsgrupp med representanter från gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. Arbetsgruppen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag 

med flera olika studievägar, anpassad till elevernas olika förutsättningar och 

skolbakgrund. I bilaga 1 presenteras en schematisk bild av de föreslagna 

studievägarna. Förvaltningen kommer under läsåret 2019/20 att genomföra en 

pilotomgång med ett mindre antal elever (ca. 20-30 elever).               

Beslutsunderlag 

1. Beskrivning av förslag till olika studievägar för elever på 

introduktionsprogrammet Språkintroduktion.                              

Samverkan 

FSG 2019-01-16 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Studievägar för nyanlända





Kort sammanfattning

• Nyanländ startar med en introduktionsperiod som pågår 1-2 månader där 
kartläggning, vägledning och information är tongivande inslag parallellt med 
SFI-undervisning.

• Därefter väljer eleven mellan ett ”studiespår” eller ett ”arbetsspår”. I båda fallen 
fortsätter eleven på BJ till dess att SVA åk 6 respektive SFI D är uppnått.

• Studiespåreleven fortsätter sedan på SPRINT BÄ eller SPRINT SE för 
behörighet till nationellt program eller vidare studier på Vux.

• Arbetsspåreleven går vidare till ett yrkespaket på AL eller VS för 
yrkeskompetens och arbete. I yrkespaketet ingår gymnasiala yrkeskurser, 
yrkessvenska samt ev. matematik och/eller engelska beroende på 
yrkesinriktning.

• Grundprincipen är att eleven ska stanna kvar i gymnasieskolan tills 
yrkespaketet är klart. 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2018-11-26—2019-01-15 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-11-26—2019-01-15.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
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2019-01-16 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

  UPP  FSG-protokoll 2019-01-23  

2019-01-09 10983 
Handling 
finns hos 
nämndsekr. 
 

IN Migrationsverket 5. Omprövningsbeslut från 
Migrationsverket - Ansökan om 
ersättning för utbildningskostnader 
asylsökande barn och elever 

2018-00220 

2019-01-07 10958 
 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-
19 § 209 Förslag från 
Kommunfullmäktiges Valberedning 
gällande förtroendeuppdrag 
mandatperioden 2019-2022 

2019-00008 

2019-01-04 10950 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning, basket. Dnr 
6.3.2-2018:1927 

2018-00045 

2019-01-04 10949 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning, innebandy. 
Dnr 6.3.2-2018:1924 

2018-00046 

2019-01-04 10948 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning, fotboll. Dnr 
6.3.2-2018:1934 

2018-00008 



 
Datum 

2019-01-16 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-01-04 10947 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning, friidrott. 
Dnr 6.3.2-2018:1926 

2018-00006 

2019-01-04 10946 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning, golf. Dnr 
6.3.2-2018:1925 

2018-00007 

2019-01-04 10945 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning, simning. 
Dnr 6.3.2-2018:01921 

2018-00009 

2019-01-04 10944 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning, Ridsport. 
Dnr 6.3.2-2018:1922 

2018-00049 

2019-01-04 10943 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om nationellt 
godkänd idrottsutbildning, 
truppgymnastik. Dnr 6.3.2-2018:1923 

2018-00044 

2019-01-16 10927 
 

UPPR  Uppföljning 2018 program tillgängligt 
samhälle - anmälningsärende 

2018-00218 

2018-12-19 10926 
 

IN Lokalförsörjningsnämnden Inriktningsbeslut gällande fastigheten 
Antares 2, Tullengymnasiet 

 

2018-12-11 10885 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag till 
avgifter till International Baccalaureate 
Office för 2018 

2018-00253 

2018-12-10 10884 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket om redovisning 
för statsbidrag för gymnasial 
lärlingsutbildning och lärlingsliknande 
utbildning på introduktionsprogram för 
2017 

2018-00241 



 
Datum 

2019-01-16 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-12-10 10883 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 
gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på 
introduktionsprogram för 2018 

2018-00232 

2018-12-07 10870 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 
vidareutbildning i form av ett fjärde 
tekniskt år för läsåret 2018/2019 

2018-00226 

2018-12-06 10864 
 

IN Kommunfullmäktige 3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-
11-22  § 203 Fastighet Kyllared 1:101, 
Vävlagargatan / Kyllaredsmotet - 
förhyrning av lokaler för evakuering av 
skolor 

2018-00170 

2018-12-05 10863 
 

IN Kommunfullmäktige 3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-
11-22  § 195 Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2019 

2018-00189 

2018-12-04 10856 
 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag från 
Kommunstyrelsen - Delårsrapport 
januari-augusti 2018 för nämnderna 
och de kommunala bolagen 

2018-00278 

2018-11-29 10845 
 

IN Skolverket 4. Beslut från Skolverket - 
Redovisning Statsbidrag för 
gymnasieskolans 
Introduktionsprogram för 2017/2018 

2017-00169 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser från 2018-12-21 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgivna skrivelser från 2018-12-21.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-01-16 

 
Sammanträde: 2019-01-29 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-12-21 10933 
 

UT Skolinspektionen 4. Expedierad skrivelse till 
Skolinspektionen - Redovisning av 
åtgärder gällande ärende dnr 400-2017: 
7322 Kvalitetsgranskning av nyanlända 
elevers utbildningsvägar efter 
språkintroduktion  

2018-00063 

2018-12-21 10931 
 

UT Kommunstyrelsen Remissvar utbyggnadsstrategi - mer stad 
längs Viskan 

2018-00257 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 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 

2019-01-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 29 januari 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista 1-4.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 


	Kallelse GVUN 190129
	5 Budget 2019:2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
	6 Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2019
	7 Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 2019
	8 Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 2019
	9 Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2019
	10 Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning
	11 Befattning skolchef
	12 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef
	13 Kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen
	14 Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till YH-utbildningarnas ledningsgrupper
	15 Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
	16 Lokalresursbehovsplan 2020-2022
	17 Studieväg nyanlända
	18 Anmälningsärenden
	19 Avgivna skrivelser
	20 Delegationsbeslut



