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Datum 

2020-03-20 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 

härmed till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen 

den 31 mars 2020 kl. 15:30 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens 

sammanträde hållas inför stängda dörrar. 

 

Har du symptom ska du stanna hemma och inte komma till 

nämndsammanträdet. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller 

även detta sammanträde. 

 

Har du inte möjlighet att delta ska detta i god tid anmälas till 

nämndsekreteraren. 

 

 

Andreas Cerny 
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-88 77 57 eller via e-post: 
eva.lindstrom@boras.se 

 

Gruppöverläggningar: 
Mitt-S-Samverkan, måndagen den 30 mars, kl. 17.30, Olovsholmsgatan 32, 
plan 5, konferensrum Tosseryd.
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare  

2.  Godkännande av föredragningslistan  

3.  Information från förvaltningen  

4.  Månadsuppföljning februari 2020 
Dnr 2020-00057 1.2.4.1 

 

5.  Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020, Viskastrandsgymnasiet 
Dnr 2019-00235 1.2.4.1 

 

6.  Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/2021 
Dnr 2019-00172 1.1.3.1 

 

7.  Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2020/2021 
Dnr 2020-00058 3.5.0.3 

 

8.  Läsårstider för läsåret 2021/2022 
Dnr 2020-00061 3.5.0.3 

 

9.  Uppdragsbeskrivning för politisk referensgrupp ny programstruktur 
Dnr 2020-00075 1.1.3.1 

 

10.  Yttrande över remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 
Dnr 2020-00072 1.1.3.1 

 

11.  Yttrande över remiss - Borås Stads plan för krisberedskap 
Dnr 2019-00243 1.1.3.1 

 

12.  Rapport Dataskyddsförordningen 
Dnr 2020-00059 1.1.3.1 

 

13.  Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 2019 
Dnr 2020-00060 3.5.1.8 

 

14.  Ansökan till Skolverket om särskild variant Design 
Dnr 2020-00051 1.1.3.1 

 

15.  LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, återrapportering 1,5 år 
Dnr 2020-00017 1.1.3.1 
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Ärende  

16.  Initiativärende GVUN 191210 - Förbättra överlämningen mellan grundskola 
och gymnasieskola 
Dnr 2019-00240 1.1.3.1 

 

17.  Initiativärende GVUN 200128 - Utred kostnaden av användningen av 
distributionscentralen 
Dnr 2020-00053 1.1.3.1 

 

18.  Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- 
och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen 
Dnr 2019-00019 1.1.3.1 

 

19.  Anmälningsärenden 
Dnr 2020-00001 1.1.3.25 

 

20.  Avgivna skrivelser 
Dnr 2020-00002 1.1.3.25 

 

21.  Delegationsbeslut 
Dnr 2020-00003 1.1.3.25 

 

22.  Övriga frågor  

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 357775 
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Datum 

2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00057 1.2.4.1 
 

  

 

Månadsuppföljning februari 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 

februari 2020. 

Sammanfattning 

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att skolornas 

åtgärdsplaner för budget i balans, som nämnden beslutat, får full effekt under 

året. 

Nämnden kommer använda den centrala bufferten på drygt 5 Mnkr och 

eventuella budgettillskott under året för i första hand hantera avvikelser på 

köpta – sålda platser.               

Ärendet i sin helhet 

Ekonomisk redovisning 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos- 

avvikelse 

Central administration 3 422 17 000 2 750 2 433 317 0 

Politisk verksamhet 158 1 200 194 208 -14 0 

Gymnasieskola 84 081 405 056 63 800 68 102 -4 302 -5 444 

Vuxenutbildning 26 923 78 000 12 440 12 522 -82 0 

Gymnasiesärskola 6 836 35 835 5 904 5 622 282 0 

Naturskola 7 500 83 7 76 0 

Insatser enligt LSS 767 1 365 506 723 -217 0 

Buffert 0 5 444 907 0 907 5 444 

Verksamhetens nettokostnader 122 194 544 400 86 584 89 617 -3 033 0 

Kommunbidrag 85 099 544 400 86 584 86 584   

Resultat jfr med kommunbidrag -37 095 0 0 -3 033  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. 
resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -37 095   -3 033  0 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Verksamhetsmått 

Gymnasieskola 

Verksamhetsmått 
Utfall Feb 

2019 
Budget 2020 

Utfall Jan 
2020 

Utfall Feb 
2020 

Antal elever från kommunen i gymnasieskola 3 798 4 148 3 872 3 863 

Totalt antal elever i Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 345 4 592 4 274 4 253 

Antal individer i Borås Stads kommunala 
aktivitetsansvar 

404  423 398 

Antal elever från andra kommuner. 1 033 1 048 1 007 1 000 

Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 560 616 642 642 

Antal individer i Borås Stad kommunala aktivitetsansvar fluktuerar under året, därav visas endast utfall per månad. 

 

Kommentar till verksamhetsmåtten ovan 

Ej kommunplacerade elever, ingår i "Totalt antal elever i Borås Stads 

gymnasieskolor", men ingår inte i "Antal elever från kommunen i 

gymnasieskola" och inte heller i "Antal elever från andra kommuner". 

Antal elever som inte är kommunplacerade 

Uftall feb 2019 Budget 2020   Utfall Jan 2020   Utfall Feb 2020 

      74                    32                           37                   32 

  

Jämförelse Utfall feb 2019 med Utfall feb 2020 och analys 

Antal elever från kommunen i gymnasieskola ökade med 65 elever i februari 

2020 jämfört med motsvarande period 2019. Antal elever i Borås Stads 

gymnasieskolor minskade med 92 elever under samma period. Det blir en total 

skillnad på ca 160 elever, varav ca 40 elever saknar kommunplacering. 

Dessa 40 elever kan ha fått en kommunplacering på annan ort, som vi inte kan 

påverka. Den resterande skillnaden på 120 elever förklaras av: 

 82 elever ökning hos extern utbildningssamordnare 

 33 elever färre från annan ort 

 

Gymnasiesärskola 

Verksamhetsmått 
Utfall Feb 

2019 
Budget 2020 

Utfall Jan 
2020 

Utfall Feb 
2020 

Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola 54 71 67 67 

Totalt antal elever i Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

86 108 96 96 

Antal elever från andra kommuner 32 37 29 29 
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Kommentarer 

Prognos för helåret  

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att skolornas 

åtgärdsplaner för budget i balans, beslutade av nämnden, får full effekt under 

året. 

Förvaltningen kommer använda den centrala bufferten på drygt 5 Mnkr och 

eventuella budgettillskott under året för att hantera avvikelser på köpta – sålda 

platser. 

Tidigt identifierade risker i prognosen 

 Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser (interkommunala och 

fristående) är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när klasserna 

stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att sätta en prognos 

på, eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval (klart i juli). 

Dessutom ser vi en trend att elevtalen minskar i våra egna skolor. 

 Det finns en risk att vi inte når fullt utfall av skolornas åtgärdsplaner för 

budget i balans på grund av omställningsprocessen. 

 Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt 

omfördelas sent på året. 

 Sökta ersättningar från Migrationsverket kan avslås sent på året på 

grund av väldigt lång handläggningstid hos myndigheten. 

 

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 357775 
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Datum 

2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00235 1.2.4.1 
 

  

 

Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020, 

Viskastrandsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna den justerade 

åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans för Viskastrandsgymnasiet.  

Utfallet av åtgärderna skall följas upp i samband med månadsuppföljningen ur 

alla perspektiv.       

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade om åtgärdsplaner för 

budget i balans på nämndmötet i januari. Viskastrandsgymnasiet har justerat 

åtgärdsplanen enligt följande: 

 

Åtgärder   Ekonomisk effekt 

Undervisning 
  Personal,        antal ÅA: 8,0 4 700 000 

Tjänster 
 

0 

Material 
 

 
EHT     

Personal,        antal ÅA: 1,0 700 000 

Tjänster 
 

0 

Material 
 

0 

Administration     

Personal,        antal ÅA: 0,4 200 000 

Tjänster 
 

0 

Material 
 

0 

Serviceorg     

Personal,        antal ÅA: 2,6 1 200 000 

Tjänster 
 

0 

Material 
 

0 

Summering: 12,0 6 800 000 
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Anpassningarna har hanterats på skolan enligt MBL. Ett MBL §19-protokoll 

daterat 2020-03-09 och ett MBL§11-protokoll daterat 2020-03-20. Vid MBL 

§19 den 9 mars kom man överens om att den riskanalys enligt Arbetsmiljölagen 

som gjordes i december 2019 inte behöver göras om för lärarorganisationerna. 

Däremot har det genomförts riskbedömningar för kommunals avtalsområde. 

Beslutsunderlag 

1. MBL protokoll, och riskbedömningar enligt Arbetsmiljölagen, för 

kommunals avtalsområde 

               

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Kommunrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00172 1.1.3.1 
 

  

 

Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation 

läsåret 2020/2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2020/2021.    

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att  

anpassa organisationen efter elevernas val.      

Sammanfattning  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2020/2021. Enligt Skollagen är varje kommun 

skyldig att erbjuda utbildning för samtliga ungdomar som avslutat sin 

grundskoleutbildning eller motsvarade utbildning och som påbörjar sin 

gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de 

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

det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål (Skollagen 15 kap 

30 §).  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde i oktober 2019 

antagningsorganisation för läsåret 2020/2021. Detta är ett förslag till revidering 

som utgår från resultatet av första sökperioden. De viktigaste förändringar som 

föreslås är:  

 Logistik och e-handel, Sven Erikson (från 40 till 0 platser),  

 Ekonomiprogrammet, Almås (från 30 till 15 platser) 

 Naturvetenskapsprogrammet, Almås (från 30 till 15 platser) 

 Handel- och administrationsprogrammet, Almås (från 46 till 40 platser) 

Beslutsunderlag 

1. Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/2021                                

Samverkan 

FSG 2020-03-25 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/21  
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga 
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och 
som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalender-
halvåret det år de fyller 20 år. 
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är 
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 
 
 
Studievägs- Program/Inriktning Antal platser + 
kod  Programinriktat val 
 
BA Bygg- och anläggningsprogrammet  70 + 5 
BAHUS0L Husbyggnad, Lärling  10   
BAMAL0L Måleri, Lärling   5 
  
 
BF Barn- och Fritidsprogrammet  60 + 12 
  SE 28 + 2 
  AL 32 + 10  

BFPED0L Pedagogiskt arbete, Lärling AL 6 

BFSOC0L Socialt arbete, Lärling                 AL 2 

BFFRI0L Fritid och hälsa, Lärling                 AL 2  
 
EE El- och Energiprogrammet  62 + 2 
    
 
EK Ekonomiprogrammet  225 + 6 
   AL 15 + 1 
   SE 210 + 5 
    
  
ES Estetiska programmet  108 + 2 
 Bild och formgivning      24 + 1 
 Särskild variant, Design   25 
 Dans   16 
 Estetik och media   0  
 Musik   29 + 1 
 Teater      14 
   
FT Fordons- och transportprogrammet    70 + 10         
    
 
HA Handels- och administrationsprogrammet   40 + 12 
HAADM0L Administrativ service, Lärling   4       
HAHAN0L Handel och service, Lärling   6 
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser + 
kod  Programinriktat val                                            
 
HT Hotell- och turismprogrammet   14 + 6 
HTHOT0L Hotell och konferens, Lärling   6  
   
 
HU Humanistiska programmet   60 + 2 
   
 
HV Hantverksprogrammet  46 + 10 
 Florist  16 + 4 
 Frisör  30 + 6 
 Stylist, hår och makeup  0 
 Textil design  0 
 Florist, Lärling  2 
 Frisör, lärling  2 
 Stylist, hår och makeup, lärling  0 
  
  
 
 
   
IN Industritekniska programmet   30 + 4 
 Produkt och maskinteknik     18 + 2 
 Processteknik, lärling   0   
 Svetsteknik   12 + 2 
 
   
NA Naturvetenskapsprogrammet  195 + 3 
   AL 15 + 1
   BÄ 180 + 2 
   
 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet   42 + 10 
RLKOK0L Kök och servering, Lärling   5       
RLBAG0L Bageri och konditori, Lärling   2 
RLFAR0L Färskvaror, delikatesser och catering, Lärling      5        
 
    
SA Samhällsvetenskapsprogrammet  240 + 5 
   BÄ 180 + 3 
   VS 60 + 2 

  
   
TE Teknikprogrammet   120 + 2 
  
   
VF VVS- och fastighetsprogrammet   24 + 4 
VFFAS0L Fastighet, lärling   0 
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VFVVS0L VVS, Lärling   0 
VFVEN0L Ventilation, lärling   0          
 
 
 
Studievägs- Program/Inriktning Antal platser + 
kod  Programinriktat val                                            
 
VO Vård- och omsorgsprogrammet   44 + 12 
VOVAR0L Lärling   10  
 
 
VIDES Fjärde tekniskt år, Design och produktutveckling  12 
VIINF Fjärde tekniskt år, Informationsteknik   12 
VISAM Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande   12 
VIPRO Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik   12 
 
 
EKENTVS Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet  28 
 
 
TELOGVS Spetsutbildning Logistik och e-handel         0 
 
 
IB Internationell Baccalaureate   30 
 
 
IM Introduktionsprogrammen anordnas efter behov. 
 De som avses är Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och  

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

 
    
 
 Totalt antal platser        1623 + 107
           
  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anta 
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2020/2021. 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Datum 

2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00058 3.5.0.3 
 

  

 

Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 

2020/2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasiesärskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2020/2021. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa 

organisationen efter elevernas val.        

Sammanfattning 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem 

anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta 

studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är 

anpassad för dem. 

Gymnasiesärskola är förlagd till Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet 

och Viskastrandsgymnasiet. 

Ett förslag till antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2020/2021 har 

upprättats.               

Ärendet i sin helhet 

Utbildning i gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem 

anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta 

studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är 

anpassad för dem. Det innebär att hemkommunen måste bedöma om en sökande till 

gymnasiesärskolan tillhör målgruppen. Att den sökande gått i grundsärskolan räcker 

alltså inte som grund för mottagande i gymnasiesärskolan. Det kan ibland vara svårt 

att konstatera utvecklingsstörning, särskilt om det gäller barn och unga med lindrig 

utvecklingsstörning. Eleven kan under tiden i grundsärskolan ha haft en positiv 

utveckling och tidigare utredningar kan av olika skäl ha varit bristfälliga. I de flesta 

fall kan elever som gått grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan, men 

hemkommunen kan i vissa fall behöva komplettera tidigare underlag inför 

bedömning av om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. 
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Gymnasiesärskolan är förlagd till Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet 

och Viskastrandsgymnasiet. 

 

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00061 3.5.0.3 
 

  

 

Läsårstider för läsåret 2021/2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer läsårstiderna för läsåret 

2021/2022.         

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till läsårstider för eleverna läsåret 2021/2022 har upprättats. 

Läsårstiderna omfattar totalt 178 dagar. Antalet lovdagar är totalt 12.       

Förslaget är framtaget i överenskommelse med Grundskoleförvaltningen i 

Borås Stad samt samverkanskommunerna i Sjuhärad. 

 

Läsår 2021/2022 

Ht 2021  tisdag 17 augusti – tisdag 21 december 

Vt 2022  tisdag 11 januari – fredag 10 juni 

 

Lovdagar  

Ht 2021  torsdag 3 november – fredag 4 november 

Vt 2022 måndag 14 februari – fredag 18 februari 

 måndag 11 april – torsdag 14 april 

 fredag 27 maj 

 

Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen vårterminen 2022 är 7-8 mars (v 10). Övriga 

kompetensutvecklings- och planeringsdagar beslutas av respektive 

gymnasiechef.  

        

Samverkan 

FSG 2020-03-25 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00075 1.1.3.1 
 

  

 

Uppdragsbeskrivning för politisk referensgrupp ny 
programstruktur 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer förslag till uppdragsbeskrivning 
för politisk referensgrupp samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram kompletterande 
underlag. Uppdraget slutredovisas till nämndens sammanträde i september 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under lång tid haft höga resultat såväl 
avseende elevernas resultat som i upplevd trygghet. Borås Stads gymnasieskolor har 
generellt en stark attraktionskraft och ett högt söktryck. Nämnden är angelägen att 
behålla och utveckla skolornas attraktionskraft. Under de kommande åren kommer 
antalet elever i Borås kommunala gymnasieskolor att öka kraftigt, enligt Borås Stads 
befolkningsprognos.  

I december 2018 beslutade Kommunfullmäktige om förstudie för en ny 
gymnasieskola. I augusti 2019 gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att ta fram 
alternativ för ny programstruktur för samtliga gymnasieskolor samt påbörja 
planeringen av ytterligare en gymnasieskola. I december presenterades rapporten med 
fyra alternativ. I underlaget har hänsyn tagits till en fördjupad studie om att främja 
integration. En politisk referensgrupp har utsetts för det politiska beredningsarbetet. 
Gruppen har haft tre möten. Nämnden har i februari informerat Kommunfullmäktige 
om de fyra alternativen. Efter politisk beredning är bedömningen att ett mer avgränsat 
uppdrag behöver ges till den politiska referensgruppen 

Reviderat uppdrag till politiska beredningsgruppen 

 • Kvalitetssäkra befolkningsprognosen 

Den presenterade befolkningsprognosen om 1000 fler elever i gymnasieskolan fram 
till 2025 behöver kvalitetssäkras. 

Härvid behöver uppgifter om prognos för elever från övriga kommuner i 
samverkansområdet kvalitetssäkras i samråd med övriga kommuner i Boråsregionen. 
Vidare behöver prognos för fristående skolors expansion och konsekvenser för 
elevprognosen kvalitetssäkras i samråd med berörda fristående gymnasieskolor. 
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 • Kyllared 

Förutsättningar och konsekvenser av att flytta delar av gymnasieskolans verksamhet 
till Kyllared, utifrån de alternativ som nämnden tog ställning till i juni 2019, ska 
utredas. 

 • Fördjupning av alternativ 4; utbyggnad av befintliga skolor 

I slutskedet av framtagandet av alternativ för ny programstruktur fick förvaltningen i 
uppdrag att komplettera rapporten med ett fjärde alternativ – utbyggnad av befintliga 
skolor. Utredningstiden medgav inte att beskriva vilken programstruktur som skulle 
möjliggöras. En sådan beskrivning bygger på att det finns en inriktning på vilka skolor 
som är lämpliga att bygga ut.  

Alternativet 4 ska kompletteras med ett eller flera möjliga alternativ till 
programstruktur. Utredningen bör utgå från alternativ 2 – mindre förändringar, med 
justeringar för att programstrukturen ska rymmas inom befintliga skolor med 
nedanstående expansionsmöjligheter. Nämnden har gjort en framställan till 
Lokalförsörjningsnämnden om utökning av verksamheten på Viared. Därutöver bör 
möjligheten till utbyggnad på Sven Eriksongymnasiet och Bäckängsgymnasiet 
genomföras. 

På Bäckängsgymnasiet bör möjligheten att expandera i kvarteret Nornan utredas. Det 
bedöms möjligt att expandera med fler utbildningsplatser på Almåsgymnasiet med 
mindre ombyggnationer. Möjligheten till en textil inriktning på något av de 
högskoleförberedande programmen ska undersökas och konsekvensbeskrivas. 
Konsekvenserna för gymnasiesärskolan ska beskrivas. Utöver de 
konsekvensbeskrivningar som gjordes i den rapport som presenterades i december 
2019 ska det pedagogiska perspektivet utifrån Bildningsstaden redovisas. 

Utredningen i denna del ska vara utformad som ett underlag för att nämnden ska 
kunna göra en framställan till LFN att starta en förstudie om utbyggnad av befintliga 
gymnasieskolor. En sådan framställan ska innehålla en kostnadsberäkning och 
miljöbedömning. Samråd bör ske med Lokalförsörjningsnämnden under utredningen. 

 • Flexibel lokalplanering 

Möjligheten till mer effektivt lokalutnyttjande genom exempelvis tvåskift och 
effektiviteten i befintliga lokalers användande ska utredas. 

 • Utökat uppdrag 

Den politiska referensgruppen har att värdera inriktningen på den framtida 
utbyggnationen av gymnasieskolan. Om det behöver utredas ytterligare alternativ eller 
om det behövs mer tid ska beredningen återkomma till nämnden. 
 

 • Förvaltningens uppdrag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att stödja den politiska 
referensgruppen med faktaunderlag. Förvaltningen ska vidare säkerställa 
kommunikationen till medarbetare, elever och övriga berörda om den fortsatta 
beredningen av ärendet. 
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Den politiska referensgruppens sammansättning 

Följande ingår i gruppen efter nämndbeslut 2019-10-29, § 204: 

 • Kamran Rousta (L) sammankallande,  
 • Anethe Tolfsson (S),  
 • Håkan Torstensson (C),  
 • Anna-Karin Gunnarsson (MP),  
 • Oliver Öberg (M),  
 • Lisa Berglund (KD) och  
 • Niklas Hallberg (SD). 

Arvode utgår i enlighet med kommunfullmäktiges arvodesbestämmelser.        

 

Utredningen ska vara klar den 11 september.               

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 
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Datum 

2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00072 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss - Ansökan från Thorengruppen 

AB om godkännande som huvudman för en utökning 

av en befintlig fristående gymnasieskola vid 

Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 

2021/2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrande om ansökan 

från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för utökning av den 

fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås i Borås Kommun från och 

med läsåret 2021/22, samt översänder detsamma till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning 

Thorengruppen AB:s ansökan avser utökning i Borås med fristående 

gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås med följande utbildningar:  

Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning måleri, Handels-och 

administrationsprogrammet med inriktning Handel och service, 

Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, barberare och hår- och 

makeupstylist samt vård och omsorgsprogrammet. Antal sökta platser totalt till 

åk 1 är 24. Planerad start för utbildningarna är läsåret 2021/22. Totalt antal 

platser fullt utbyggt 2023 är 72. 

Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis 

även i fristående regi. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2021/22 

och framåt kommer att finnas ett stort antal antagnings platser på de aktuella 

programmen. Söktrycket till Bygg och anläggning står i dag i bra relation till de 

platser som erbjuds, detsamma gäller för Handel och service där vi dock ser en 

fallande trend i söktryck. Till Frisör inom Hantverksprogrammet samt Vård och 

omsorgsprogrammet är söktrycket lågt.  

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet 16-åringar inom de kommande fem 

åren. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat 

elevantal och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en 

större och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor samt 

genom att planera för en ny gymnasieskola.  
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Nya fristående aktörer skulle riskera genomförandet av förändringar och leda 

till negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Borås Stad.               

               

Ärendet i sin helhet 

I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive 

Introduktionsprogrammen) går ca 4430 elever innevarande läsår 2019/20. 

(Skolverket SIRIS).  

Enligt befolkningsprognos finns det 1 316 boråsare i årskullen sextonåringar år 

2019. Därefter beräknas elevantalet att årligen öka fram till 2024. (Bilaga 1.) 

Motsvarande utveckling förväntas i övriga kommuner i Sjuhärads 

samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads 

gymnasieskolor. Från och med 2011 har eleverna rätt att bli 

förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om 

samma utbildning erbjuds av hemkommunen.  

Samverkanskommunerna är Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

Thorengruppen AB ansöker om godkännande för utökning i Borås med 

fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås och följande utbildningar: 

 

Program Inriktning Antal 

platser 

åk 1 

Antal 

platser 

åk 2 

Antal 

platser 

åk 3 

Antal 

platser 

Fullt 

utbyggt 

Bygg och 

anläggningsprogrammet 

Måleri 6 6 6 18 

Handels-och 

administrationsprogrammet 

Handel och 

service 

6 6 6 18 

Hantverksprogrammet Frisör, 

barberare och 

hår- och 

makeupstylist 

6 6 6 18 

Vård och 

omsorgsprogrammet 

 6 6 6 18 

Totalt  24 24 24 72 

 

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2021/22. 

Samtliga program och inriktningar finns på de kommunala gymnasieskolorna i 

Borås och till vissa delar även på en av de redan etablerade fristående 

gymnasieskolorna. (Bilaga 2.)  
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Antal befintliga utbildningsplatser läsåret 2018/19 i form av elevantal på 

skolorna redovisas i bilaga 3.   

För läsåret 2020/21 erbjuder Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 46 

platser på Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och 

service samt 6 lärlingsplatser, 32 platser på Hantverksprogrammet med 

inriktning Frisör, 54 platser på Vård- och omsorgsprogrammet samt 70 platser 

på Bygg och anläggning där det även erbjuds 5 lärlingsplatser.  

Handel- och Administration, Hantverk och Vård- och omsorgsprogrammet 

bedrivs på Almåsgymnasiet. Bygg och anläggningsprogrammet bedrivs på 

Viskastrandsgymnasiet. Den fristående gymnasieskolan Drottning Blanka 

planerar för 10 platser på Hantverksprogrammet med inriktning Frisör och den 

fristående gymnasieskolan Praktiska gymnasiet planerar för 24 platser på Bygg 

och anläggning (Bilaga 4.)  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att antalet 16-åringar 

prognostiseras att öka de kommande fem åren. Söktrycket till Bygg och 

anläggning står i dag i bra relation till de platser som erbjuds, detsamma gäller 

för Handel och service där vi dock ser en fallande trend i söktryck. Till Frisör 

inom Hantverksprogrammet samt Vård och omsorgsprogrammet är söktrycket 

lågt. 

Nämndens ambition är att uppfylla skollagens intentioner om att 

utbildningsutbudet och antalet utbildningsplatser ska så långt det är möjligt 

anpassas med hänsyn till elevernas önskemål.  Nämnden avser att möta ökat 

elevantal och även tillmötesgå elevernas förstahandsval i största möjliga 

utsträckning genom att öka och göra den egna organisationen mer flexibel. 

Ett godkännande av nya fristående aktörer skulle kunna påverka 

genomförandet av dessa förändringar och medföra negativa ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenser på både kort och lång sikt.    

 

Beslutsunderlag 

1. Befolkningsprognos 

2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor med sökta 

program och inriktningar. 

3. Antal befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning 

på kommunala och fristående gymnasieskolor. 

4. Sammanställning över planerat programutbud läsåret 2020/21.                                

 

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens Diarium 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



BEFOLKNINGSPROGNOS 
16-åringar boråsare Bilaga 1

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal 1316 1329 1367 1437 1495 1533

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Postadress 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 
vx 
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BILAGA 2  

 

Sammanställning av gymnasieskolor i Borås som erbjuder de av 

Thorengruppen AB sökta programmen och inriktningarna. 

 

 

Gymnasieskola Kommunal Fristående Program Inriktning

Almåsgymnasiet 

/Skolenhet A X

Handel- och 

administrationsprogrammet Handel och service

Almåsgymnasiet 

/Skolenhet A X Hantverksprogrammet Frisör

Almåsgymnasiet 

/Skolenhet B X Vård- och omsorgsprogrammet -

Viskastrandsgymnasiet  

/ Skolenhet C X Bygg och anläggningsprogrammet Måleri

Drottning Blankas 

Gymnasieskola X Hantverksprogrammet Frisör

Praktiska gymnasiet 

Borås X Bygg och anläggningsprogrammet Måleri













Bilaga 4

Viskastrandsgymnasiet (kommunal skola) Praktiska gymnasiet Borås (fristående skola) 

Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri 70 platser på programmet där inriktningen erbjuds till åk 2 samt 5 platser på lärlingsutbildningen där inriktningen startar direkt från åk 1. 24 platser, där inriktningen erbjuds till åk 2. 

Almåsgymnasiet (kommunal skola)

Handel- och administrationsprogrammet 46 platser där inriktningen erbjuds till åk 2 samt 6 platser på lärlingsutbildningen där inriktningen startar direkt från åk 1.  

Almåsgymnasiet (kommunal skola) Drottning Blankas Gymnasieskola Borås (fristående skola)

Hantverksprogrammet inriktning Frisör 32 platser (30 på skolförlagt program och 2 på lärlingsutbildningen) 10 platser. 

Almåsgymnasiet (kommunal skola)

Vård- och omsorgsprogrammet 54 platser (44 på skolförlagt program och 10 på lärlingsutbildningen. 

Uppgift om antalet utbildningsplatser på programmet och inriktningen vid kommunala 

och fristående skolor i Borås samt vilka skolor som erbjuder programmen och inritkningarna: 



Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2021

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Borås kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Thorengruppen AB

Organisationsnummer/personnummer
556613‐9290

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Yrkesgymnasiet Borås

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Thorengruppen AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556613‐9290

Utdelningsadress Nygatan 25

Postnummer 903 29

Ort Umeå

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

‐

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Christina Rosenqvist

E‐postadress christina.rosenqvist@thorengruppen.se

Telefon arbetet 0730‐251546

Mobil 0730‐251546

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Yrkesgymnasiet Borås

Skolenhetens adress Skolenheten är inte etablerad ännu. Vi söker utökni…

Postnummer 50468

Ort Borås

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

59082395, skolan ligger som planerad hos SCB, den är ännu ej etablerad. Därmed är ej 1.9 ifylld då inga 
nuvarande elever finns. Skolan startar i augusti 2020 i Borås. Adressen kommer vara: Getängsvägen 27, 504 
68 Borås

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 

Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 0
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

Ingen befintlig skolenhet finns. Skolan startar 2020. Där kommer ledig kapacitet för utökningen finnas som 
option i samma byggnad. 

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos



 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning Måleri

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Handels‐ och administrationsprogrammet

Inriktning Handel och service

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Hantverksprogrammet                                

Inriktning Frisör, barberare och hår‐ och makeupstylist

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Vård‐ och omsorgsprogrammet

Inriktning Inriktningar saknas

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

24 24 24 72

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2023

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information



  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Thorengruppen AB har valt att göra ett större antal ansökningar vilket kräver elevprognoser i ett stort antal. 
Origo Group (tidigare CMA Research) som fått uppdraget när det gäller intresseundersökningar,  började 
arbeta omedelbart när planen för ansökningar var klar under senhösten 2019. Planen för nya ansökningar 
kunde dock först färdigställas efter besluten från förgående ansökningsprocess kommit, vilka kom i slutet på 
september 2019. För att Origo Group ska klara av att leverera elevprognoser som beställts så kommer 
Thorengruppen, som vid förgående års ansökan, att komplettera med  elevprognoserna/rapporterna i 
efterhand och under våren så snart dom färdigställts. Dvs på samma sätt som tidigare gjorts och 
överenskommet med Skolinspektionen.  Elevprognoserna kommer kompletteras med under februari och 
senast mars månad 2020, och kompletteras till respektive inlämnad ansökan. Skälet till detta är att Origo 
Group måste hinna med projektplanering, datainsamling. sammanställning samt analys och rapportskrivning 
och det bedömer de inte kan levereras under så kort tidsrymd. Under oktober 2019 lades planen för nya 
undersökningar. Data‐insamling kommer att  pågå november‐januari/februari. Data ska sedan 
sammanställas under februari och redovisas i rapporter och kommer därefter skickas in så skyndsamt som 
möjligt till Skolinspektionen. Thorengruppen har tidigare stämt av detta förfarande med Skolinspektionen, 
som meddelat att vi bör angeskälet och när vi ämnar skicka in kompletteringarna vilket vi redovisat ovan. Vid 
frågor angående intresseundersökningarna kan ni även kontakta projektledare på Origo Group Denis Zgela 
denis.zgela@origogroup.se eller 0768932918. Svaren på ovan fråga 2.3 beskrivs nedan.                                                                                                                
Rapporten som nämns nedan kommer då kompletteras som ovan beskrivet under februari och senast mars. 
Elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning genomförd av Origo Group. I rapporten bifogad 
beskrivs hur intresseundersökningen är genomförd, urvalsmetod, hur många elever/vårdnadshavare som 
tillfrågats och vilken information om skolenheten som har delgetts i undersökningen. De tillfrågade har i 
undersökningen informerats om att den planerade skolan är en fristående skola. I rapporten framgår också 
när undersökningen genomfördes och resultatet av undersökningen fördelade  per program och inriktning. 
Frågorna som ställdes i undersökningen är redovisade i rapporten. 
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3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av  Skolverket. 
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet 
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och  varaktighet. 
Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen.  
Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs 24 elever år 1, därefter ytterligare 24 per år, år 2 och 3.  
Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 72 elever.  
Budgeten innehåller inte alla poster då en vanlig utökning (för befintlig skola) innebär att många  resurser 
och grundfunktioner finns på plats fullt utbyggt. T ex ryms utökningen inom befintliga lokaler,  även med 
befintlig rektor, möbler och specialsalar. Skolan startar 2020 och kommer då investeras i grundfunktioner 
som ovan nämnda som ej behöver investeras i vid en utökning då de redan finns. 

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Den senaste årsredovisningen är bifogad.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i



överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka 
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser 
bidragsbeloppen för 2019. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna  rapporterat  
in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen  i fråga som finns i kommunen.  Om programmet har  
saknats i kommunen har riksprislistan använts.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever 24 (endast … 48 (endast … 72 (endast …

Antal lärare 2.16 4.32 6,48

 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

2454336 Kommunalt bidrag
gymnasieskola

2454336 4908672 7363008



Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 2454336 Summa intäkter 2454336 4908672 7363008

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning     Skolledning

    Lärare
gymnasieskola

1231200     Lärare
gymnasieskola

1231200 2462400 3693600

    Övrig personal     Övrig personal

    Administration 50000     Administration 50000 75000 100000

    Rekrytering 30000     Rekrytering 30000 30000 30000

    Fortbildning 18468     Fortbildning 18468 36936 55404

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad     Lokalkostnad

    Kostnader för
    speciallokaler

150000     Kostnader för
    speciallokaler

150000 300000 450000

    Möbler        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

30000     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

30000 60000 90000

    Telefon, kopiator mm        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

130200     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

130200 260400 390600

    Datorer 40800          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering     Info och
annonsering

    Elevhälsa 123120     Elevhälsa 123120 246240 369360

    Skolmåltider 168000     Skolmåltider 168000 336000 504000

    Försäkringar 2400     Försäkringar 2400 4800 7200

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

27360     Studie‐ och
    yrkesvägledning

27360 54720 82080

    APL‐handledning 12000     APL‐handledning 12000 24000 36000

    Övriga utbetalningar 16800     Övriga kostnader 16800 33600 50400

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler

        Datorer 40800 81600 122400

        Telefon, kopiator
mm

Summa utbetalningar 2030348 Summa kostnader 2030348 4005696 5981044

Över/underskott 423988 Vinst/förlust 423988 902976 1381964
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

4. Lokaler



4.1 Lokaler
Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Skolan är ännu inte etablerad. Skolan etableras augusti 2020 i lokaler på Getängsvägen i Borås. Lokalerna 
som hyrs upp år 1 är i den omfattningen att en ev utökning får plats 2021. Skolan anpassas för ca 74‐80 
elever i varje årskurs och kommer hyras upp i omfattning med rabatter och redan år 1 vara fullt utbyggd. 

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa
Inom Yrkesgymnasiet bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför  
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på  
olika idrottsanläggningar,  såsom badmintonhall,  simhall, skridskobana, bowlinghall osv. 
I genomsnitt räknar  vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km.  
Den ordinarie idrottshallen som  kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten  
och snittet är beräknat på alla anläggningar som hyrs  såsom simhall etc.  
Idrottshallarna bokas upp terminsvis i god tid med planering så att eleverna tydligt ser när  
och var de har sin idrott och hälsa förlagd. Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av  olika  
studiebesök som berör delar i kursen för idrott och hälsa. 

Naturvetenskapliga ämnen
Ej aktuellt för den sökta utökningen. 

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Adekvata speciallokaler för alla yrkesprogram kommer finnas.  Yrkesgymnasiet har utförliga program på hur  
lokaler och utrustning ska se ut för de sökta programmen då vi bedriver dessa på andra orter i Sverige. Även  
utrustning adekvat för utbildningen kommer köpas in. Listor finns vid efterfrågan.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

4 2.16 6 4.32 8 6.48 8 6.48

Antal elever per lärare, läsår 1 11.11111111111111
Antal elever per lärare, läsår 2 11.11111111111111
Antal elever per lärare, läsår 3 11.11111111111111
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 11.11111111111111
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

10 6.7 16 13.4 25 20.1 25 20.1
 



Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När det gäller utökningen så kommer personal med rätt spetskompetens anställas för att säkerställa att 
eleverna får det för programmet uppsatta kunskapsmålen i programmen och de karaktärsspecifika ämnena. 
Tjänster i övriga ämnen såsom gymnasiegemensamma ämnen t ex som ingår i programmet kommer finnas i
enlighet med behovet som följt av det totala elevantalet och angiven lärartäthet. Alla funktioner i 
elevhälsan kommer finnas . Redogörelsen under "hela skolenheten" ovan är baserad på en hel etablering  
med ca 74 elever per årskurs där utökningen ingår. Detta då i dagsläget finns inga befintliga elever. 
För att förtydliga med ett exempel för utökningen när det står 4 
personer på 2.16 tjänst så är det i realiteten  t ex  vissa 
personer som får en utökning i % för att ha ytterligare någon kurs och även personer som  t ex har  
eleverna i sina karaktärsämnen (yrkes) mer specifikt.  
Det är alltid svårt att veta innan hur man hittar lärare med  vilka behörigheter och därmed svårt att exakt 
förutspå antal personer på den totala utökningen i %. 
Dock måste vi fylla i denna ruta i ansökan, men det är ett  antagande.

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.
Årskurs 1.

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Bygg och anläggningsprogrammet Måleri 60

Handels‐ och administrationsprogrammet Handel och service 60

Hantverksprogrammet                                 Frisör, barberare och hår‐ och make
upstylist

60

Vård‐ och omsorgsprogrammet Inriktningar saknas 60

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Thorengruppen arbetar enligt följande modell för att kvalitetssäkra och säkerställa det arbetsplatsförlagda 
lärandet: * Ett lokalt programråd skapas var som till huvuduppgift har att kvalitetssäkra det 
arbetsplatsförlagda lärandet * Tydlig kvalitetssäkring av handledare samt arbetsplatser 
*Handledarutbildning *Kontinuerlig kommunikation med branschorganisationen i fråga om innehåll och 
upplägg av det arbetsplatsförlagda lärandet. * Tydlig planering av ansvarig lärare för APL vad gäller 
uppföljning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet. Yrkesgymnasiet ansvarar både för 
anskaffandet av APL‐platser samt att APL‐platserna uppfyller de krav som finns för utbildningen. Inom 
Yrkesgymnasiet arbetar vi allmänt efter följande sex‐stegsmodell när vi säkerställer tillgången till APL‐platser,  
detta gäller även utökningar av program på befintliga orter: 1. Kontakter med yrkesnämnder och branschen  
2. Större nationella företag som vi har samarbete med uppvaktas på orten där vi söker utökningen 3. De  
företag vi sedan tidigare samarbetet med inom vuxenutbildning/ arbetsmarknadsutbildning kontaktas för att  
stämma av intresse gällande APL. 4. Informationsutskick till företag inom respektive utbildningsområde 5.  
Kontakt via telefon med företag inom respektive utbildningsområde 6. Besök hos utvalda företag/företag  
som visat intresse inom respektive utbildningsområde. Thorengruppens skolor jobbar systematiskt med 
kvalitetssäkring av APL‐platser. Varje skola har en APLsamordnare som har en tjänst där uppdraget innebär 
arbete med APL i alla dess former. Både att se till att tillgången på APL‐platser är tillfredsställd samt 
kvalitetssäkrar arbetet med APL på en mer  allmän nivå så att det arbetet fungerar på skolan. Denna person 
samarbetar också tätt med yrkeslärarna. När  det gäller utökningar av program så har de befintliga skolorna 
redan APL‐samordnare anställda som under  hösten läsåret innan programutökningen eventuellt startar 
arbetar med att ta fram avtal på APL‐platser på 
de program utökningen gäller. ThorenGruppen har också redan i ansökningsläget sett till att varje skolas  
rektor eller APL‐samordnare har varit kontakt med de branschorganisationer som motsvarar de  
program/utökningar som sökts. Skolor som är branschcertifierade av tex vård‐ och omsorgscollege  



säkerställer också sina APL platser genom denna certifiering. Certifiering söks på alla skolor inom de  
yrkeskategorier det finns.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

Thorengruppen har genomfört ytterligare förändringar för att säkerställa att handledaren har nödvändiga 
kunskaper och erfarenhet samt i övrigt bedöms vara lämplig. Detta har skett genom ett digitalt formulär  
där exempelvis frågorna är följande:        Yrkesgymnasiets lärlingsmodell * Härmed intygas att ovanstående 
handledare förstår yrkesgymnasiets lärlingsmodell och vad detta innebär. Mer än 50 % av kurserna läses ute  
på ett företag tillsammans med handledare. o Ja, jag/vi förstår lärlingsmodellen o Nej, jag önskar mer 
information o Ja, men jag önskar mer information      Pedagogiskt ansvar* Härmed intygas att ovanstående  
handledare förstår den  pedagogiska betydelsen av handledarrollen. Det ingår i handledarens uppgift att  
vara insatt i vilka mål som eleven ska uppfylla på APL‐platsen samt att hjälpa  eleven att reflektera över sitt  
lärande och att finnas  behjälplig  för yrkesläraren gällande betygssättning.  o Ja, jag/vi förstår det  
pedagogiska ansvaret  o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi önskar mer information 
Handledningens fem steg* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår  
handledningens fem steg och  vad dessa innebär.  
Förberedelse, Lär känna din lärling, Sätt upp mål och planer, Gör uppföljningar, Fortsatt  
aktivitet o Ja, jag/vi förstår handledningens fem steg o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi  
önskar mer information.    I samma formulär finns plats för att handledaren ska kunna redogöra för dennes  
kompetens för uppdraget exempelvis utbildning, antal år inom branschen, samt tidigare erfarenhet av att  
handleda lärlingar. Skolan granskar varje handledares kompetens, vid osäkerhet tar skolan kontakt med  
handledare och ett eventuellt byte av handledare kan ske. Varje handledare får även en  
handledarutbildning  för att få nödvändig kunskap om rollen som handledare.  
Bifogat under avsnittet för "skicka in" ser ni vårt  
intyg från skolverket där vår handledarutbildning blivit godkänd. Antingen så går företagen vår godkända  
plus skolverkets handledarintroduktion eller bara skolverkets digitala. Alla skolor väljer dock att ha en  
fördjupning av egen och det är den som skolverkets beslut grundar sig på. 
Önskas mer dokumentering kring upplägg och stödmaterial kring handledarutbildningen så finns det att 
tillgå. Intyget från Skolverket är bifogat under avsnittet "skicka in".

 

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

Thorengruppen som huvudman har lagt ett särskilt fokus på att säkerställa att varje elev har ett  rättssäkert  
betygsunderlag och att säkerställa att samtliga kursmål uppnås  på under den arbetsförlagda  utbildningen. 
För att säkerställa detta har huvudmannen regelbundna rektorsträffar där ovanstående diskuteras och 
utvecklas, samt att vi har tre gemensamma utbildningsdagar med samtlig personal som jobbar med 
yrkesprogram där den arbetsplatsförlagda utbildningen är en stående punkt inom 
kompetensutvecklingsprogrammet. Hur loggböcker fylls i och hur respektive rektor säkerställer att  eleverna  
fyller i loggböckerna kan skilja sig åt mellan olika skolor och fastställs av rektor,  det här innebär även att  
loggböckerna tar olika former beroende på ämne och  yrkesprogrammets olika förutsättningar. På 
Thorengruppens intranät under fliken APL‐utveckling har alla skolor sin egen sida. Där finns allt som används  
idag från APL statusfiler till blanketter och loggarna som lärarna skriver vid varje besök. En loggbok kan  
bestå av text, bild, ljud ljudinspelning eller liknande. På Thorengruppen åligger det yrkeslärarna att  
säkerställa att de får tillgång till den information som krävs för att bedöma elevers insats mellan besöken. Vi  
som huvudman säkerställer detta främst genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar  och tydliga förfaranden  
då rektorerna anställer nya yrkeslärare.  Vi har förutom detta också tjänster som bygger på och tillåter att  
lärarna skall besöka sina elevers APL platser  samt att tid finns för dokumentation såväl före,  under och efter  
besöket. Rektors uppdrag är att via våra formulär på Google DOCs följa upp att såväl besök sker som att 
relevant innehåll diskuteras på besöken. Rektor utför också själv besök tillsammans med yrkeslärarna och 
utför därmed på systematisk basis också stickprovskontroller av loggböckerna. Yrkesgymnasiet använder sin 
lärplattform Progress, ett digitalt och tydligt stöd till allt vad som berör elevernas APL så som närvaro, 
moment ute och inne på skolan, bedömningsmatriser av moment som handledaren utför osv. Hela vår APL 
pärm är genom detta digitaliserad vilket underlättar och ökar rättssäkerheten för samtliga elever. Progressär  
tillgänglig för både läraren, eleverna och föräldrarna så att de ständigt kan se elevens progression.  I Progress  
kan vi som huvudman också följa och dra ut relevant information skola för skola eller för verksamheten  som  
helhet.  Ansvarig för betygsättningen är alltid läraren men till stöd för detta använder han handledaren och  
de metoder som vi beskrivit ovan. Eleverna informeras om det centrala innehållet vid ett flertal tillfällen,  man  
går igenom dessa vid varje ny kurs samt att man alltid kan överblicka dessa i sitt kontrakt.  Eleven, läraren 
och  handledaren diskuterar vilket innehåll som  företaget kan erbjuda under den  nästkommande perioden 
med  vårt kontrakt som utgångspunkt.  Kursmoment inom APL utgörs av kursmål inom karaktärsämnen.  
Betygssättningen inom APL sker genom en skräddarsydd bedömningsmatris, sammansatt av ansvarig lärare  
som utgått från kursplanens mål och krav.  Handledaren observerar hur eleven presterar i arbetet och fyller i  
detta i bedömningsmatrisen.  Matrisen fylls på med information allteftersom eleven utvecklar sina 
färdigheter. Kontinuerligt under elevens APL diskuteras betygsmatriser mellan lärare, handledare och elev. 
Betyget  som eleven erhåller för respektive moment baseras således på en kombination av betygsmatriser och 
kontinuerliga samtal mellan lärare, handledare och elev där kursmål och arbetsinsats diskuteras. Läraren 
genomför därför kontinuerliga arbetsplatsbesök, i genomsnitt var tionde APL‐dag.  Det är alltid läraren som 
sätter betygen i kurserna enligt författningen.  Betygsmatriser samt beskrivning i utbildningskontraktet 
mellan  företag, elev och skola gör att handledare,  elev och lärare alltid har en gemensam förståelse för vilka 



kursmål  som eleven ska nå varje APL‐vecka.  Kontrakten är programspecifika och därför finns tydliggjorda 
kursmål  som genomförs på skolan respektive på företaget inom samtliga program.  Exempel på 
utbildningskontrakt är bilagt i 6.7. 

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Bifogat är ett exempel på utbildningskontrakt. 

Lägg till bilaga

 
 

 

7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Plan för Borås Stads 
krisberedskap
Beskrivning av planens syfte och funktion
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till 
att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fastslagit vilka 
uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet;1 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden,

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund,

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, samt 

• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika målområden som kommunen  
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 

Mål

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl förberedd 
krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa 
konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar2 och extraordinära händelser.3  

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering;

• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser,

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL).Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019 – 2022. S. 9. 
2 Samhällsstörning – Innebär en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar grundläggande 
värden och funktioner. Ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En oväntad händelse, utanför 
det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från flera aktörer. Ett ökat behov av samordning. 
3 Extraordinär händelse – En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
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Roller initialt vid en händelse

• Tjänsteperson i beredskap (TiB): För att tidigt få indikationer och kännedom 
om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad funktionen TiB. TiB är en central 
funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid allvarliga kriser. TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

• Kommunchef: Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med 
förvaltningschef/VD och TiB att planen Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser ska tillämpas helt eller delvis. Kommunchefen ansvarar för att 
informera krisledningsnämndens ordförande om läget då planen används. 

• Krisledningsnämndens ordförande: Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
så skall ske.

Roller och ansvar vid krisledning

• Krisledningsnämnd: Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning  
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och svarar för att;

 – Ange inriktning för kommunens krishantering, 

 – Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. prioriterade 
verksamheter eller eventuell tillfällig stängning,

 – Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

 – Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen,

 – Företräda kommunen,

 – Vid behov begära bistånd utifrån

• Beslutsfattare (kommunchef): Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande 
tjänsteperson inför krisledningsnämnden och svarar för att;

 – Beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen skall träda i 
kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef, 

 – Anger inriktningen för stabsarbetet, målet för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i 
stort) vilket staben skall arbeta efter, 

 – Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild, 

 – Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande,

 – Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

 – Fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben.
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• Krisledningsstab: Krisledningsstaben är en tjänstepersonstab, vars arbete leds av en stabschef 
och svarar för att; 

 – Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt, 

 – Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen,

 – Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis,

 – Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

 – Bearbeta och bereda ärenden, 

 – Planera för åtgärder på längre sikt, 

 – Analysera insats- och resursbehov såväl inom den centrala krisledningen som för 
kommunens verksamheter,

 – Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

 – Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen, 

 – Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling,

 – Ansvarar för kriskommunikationen,

 – Skapa uthållighet i organisationen.

Borås Stads beredskapsnivåer

I Borås Stad finns det fyra beredskapsnivåer. För beredskapsnivåerna 1 – 3 beslutar kommunchefen i 
samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen 
och krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt 
att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap;

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap);

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå.  

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjas. Larm eller information om en förestående 
samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhetsområde är grund för att 
inta denna beredskapsnivå. 

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse); 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion 
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen 
på förvaltningsnivå träder i funktion. 



Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i figurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar och bolag
I Borås Stad  är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet som arbetar 
kommunövergripande med samordning av krisberedskap. Ansvaret med krisberedskap följer det 
normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i staden. 

Det är CKS som inför varje ny mandatperiod samordnar upprättandet av stadens risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) enligt lag (2006:544).4

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
I Borås Stad är det CKS på Stadsledningskansliet som arbetar med samordning av stadens övergripande 
RSA, som syftar till att identifiera och analysera risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Arbetet innefattar 
samtliga nämnder i Borås Stad samt vissa kommunala bolag och förbund. 

Vissa delar av rapporten kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). kap. 18 paragraf 13.5

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar 
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. 

Borås Stads arbete med geografiskt områdesansvar samordnas ytterst på Stadsledningskansliet men 
utveckling av samarbetet mellan olika krisaktörer sker dagligen på verksamhetsnivå internt i Borås 
Stad, med näringslivet, föreningslivet och allmänheten. Stadsledningskansliet har ett särskilt uppdrag 
att inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysens resultat, utveckla samarbetet de inriktnings och 
samverkanskontakter (ISK), som rapporten påvisar behov av. Årligen genomförs därför bland annat 
en krissamverkanskonferens med ett brett nätverk i Sjuhärad. 

4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
5 13§: Sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende 
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 



Planering avseende krisberedskap

Nämnd- och bolagsspecifik planering

Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder och bolag ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna 
verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador 
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna 
och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala krisplan. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i 
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i de olika verksamheterna.

Säkerhetsskydd
Enligt Säkerhetsskyddslagen6 och Säkerhetsskyddsförordningen7 är bland annat kommuner ålagda att ha 
ett verksamt säkerhetsskydd som innebär skydd av säkerhetshetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig 
verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet 
är sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, 
rättsväsende och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

I Borås Stads Regler för säkerhetsskydd8 framgår att förvaltningschefer och VD ansvarar för att, i 
nära samarbete med säkerhetsskyddschefen9, utforma säkerhetsskyddet vid förvaltningar och bolag. 
Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys som följs av en säkerhetsskyddsplan.

Med säkerhetsskydd avses10:

1. skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha 
omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Säkerhetsskyddsanalys

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av 
säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som 
ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en 
säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad. Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor:

• Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka  
delar av verksamheten är av betydelse för samhällets funktionalitet och Sveriges säkerhet?

• Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen 
beaktas särskilt antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga  
att kunna skada det skyddsvärda.

• Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta avseende skydd av information,  
fysiskt skydd, med mera?

6  Lag 2018:585, Säkerhetsskyddslag
7  SFS 2018:658, Säkerhetsskyddsförordning
8  Borås Stads regler för säkerhetsskydd, fastställt i KS, gäller tom 2021
9  Avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet är säkerhetsskyddschef enl delegation 170701.
10 Lag 2018:585 1 kap 2§, Säkerhetsskyddslag
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Säkerhetsskyddsplan

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan tydliggöra 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhetsskyddsplanen ska ge inriktningar och 
underlag till att genom:

3. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen 
röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan på uppgifter och 
informationssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet.

4. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 
anläggningar eller objekt där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller där verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan 
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

5. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar 
i verksamhet där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa 
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd 
(utbildning i säkerhetsskydd).

Civilt försvar
Civilt försvar är all verksamhet som kommunen bedriver under högsta beredskap och krig. Det som 
skiljer sig från normal verksamhet är främst ändringar i prioriteringen av samhällsviktig verksamhet 
samt att andra lagar gäller vad avser t.ex. arbetstid, sociala försäkringar och nationella prioriteringar.

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret (civilt försvar och militärt försvar). Målet för 
det civila försvaret är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kommunerna har 
ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i en kris.

Beredskapsgrader;

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. För 
att stärka landets förmåga att hantera en kris kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen 
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar (civilt försvar och militärt 
försvar) all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.11

Kommunens uppgifter;

Detta dokument berör Borås Stads krisberedskapsplanering i fredstid inklusive skärpt beredskap, vilket 
även innefattar ett visst förberedelsearbete mot att Sverige lokalt eller nationellt kan gå upp i höjd 
beredskap. Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras och arbetet med 
det civila försvaret kommer succesivt att vävas in krisberedskapsplaneringen efterhand som anvisningar 
arbetas fram av nationella och regionala myndigheter.

Kommuner ska enligt lag12 ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna 
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information 
om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i 
övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. Borås Stad behöver därför, parallellt med krisberedskapsarbetet, planera in de lagstadgade 
uppgifterna för civilt försvar13 under mandatperioden i sin verksamhet. Planeringen för det civila försvaret 
baseras på krisberedskapsarbetet14 och utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera kriser under höjd beredskap och krig.

11 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
12 SFS 2006:637. Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
13 SKL 18/01807, MSB 2018-05681 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt SKL 18/03101, 
MSB 2018-09779 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
14 SFS 2006:544 kap3, 2§. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Kompetenshöjning gällande totalförsvar; 

Förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad behöver ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om 
totalförsvaret ökar. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 
ges ökade kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Ekonomi och bistånd
Ekonomi

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska 
särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma 
gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 
För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med 
stadsjurist eller kommunsekreterare.

Bistånd

På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. 
Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till 
kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i 
funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd.
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Rapport Dataskyddsförordningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

rapport för 2019.        

Sammanfattning 

Nämnder i Borås Stad ska årligen upprätta en rapport där det framgår vilka 

åtgärder och aktiviteter som har genomförts efter föregående års granskning 

och vilka aktiviteter som är planerade framåt för att möta lagkraven.  

Ärendet i sin helhet 

Nämnder i Borås Stad ska årligen upprätta en rapport där det framgår vilka 

åtgärder och aktiviteter som har genomförts efter föregående års granskning 

och vilka aktiviteter som är planerade framåt för att möta lagkraven.  

I rapporten för verksamhetsår 2019 finns en sammanställning av antal 

registrerade personuppgiftsbehandlingar, antal behandlingar med känsliga 

personuppgifter, antal konsekvensbedömningar av känsliga behandlingar och 

antal personuppgiftsincidenter. 

Utifrån granskningsprotokollet för verksamhetsår 2018 har en åtgärdslista 

upprättats. I rapporten finns en beskrivning över genomförda åtgärder.  

Förvaltningen har gjort en självskattning av status på arbetet utifrån gällande 

lagkrav som sedan har granskats av Borås Stads dataskyddsombud. 

Granskningen finns dokumenterad i dokumentet Granskningsprotokoll GVUF 

2019.   

Beslutsunderlag 

1. Granskningsprotokoll GVUF 2019 

2. Rapport Dataskyddsförordningen 2019                                

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

Beslutet expedieras till 

1. Boråsregionens Dataskyddsombud 

2. Informationssäkerhetsansvarig Stadsledningskansliet 
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Rapport Dataskyddsförordningen 
 

 
 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)  har till syfte att skapa en 

enhetlig och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter inom hela EU. Begreppet 

"behandling" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är styrelsen/nämnden för 

myndigheten. Ofta är den operativa hanteringen av personuppgifter delegerad till en tjänsteman 

inom förvaltningen.  

 

Behandling av personuppgifter   

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar   

Antal 2019 18 st. 

 
Antal behandlingar med känsliga personuppgifter 
Vissa personuppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra starkt skydd. Känsliga 

personuppgifter är uppgifter om: 

• Ras eller etniskt ursprung 

• Politiska åsikter 

• Religiös eller filosofisk övertygelse 

• Medlemskap i en fackförening 

• Hälsa 

• En persons sexualliv eller sexuella läggning 

• Genetiska uppgifter och 

• Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock 

flera undantag från förbudet, exempelvis inom social omsorg, hälsa- och sjukvård, 

förebyggande hälsa, och förvaltning av IT-system som rör social omsorg eller hälso- och 

sjukvård.  

Antal känsliga behandlingar  0 st. 
 

Antal konsekvensbedömningar av känsliga behandlingar 

Enligt dataskyddsförordning skall en konsekvensbedömning genomföras innan 

behandlingar av känsliga personuppgifter genomförs. Detta ska göras om en behandling 

misstänks kunna leda till hög risk för att personers rättigheter och friheter kränks eller 

behandlas felaktigt.  

 

 

Antal personuppgiftsincidenter     

Här anges antalet personuppgiftsincidenter som har upptäckts under året  

 
 

Antal genomförda konsekvensbedömningar  0 st. 

Antal personuppgiftsincidenter   0 st. 
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Genomförda aktiviteter 2019 utifrån 2018 års rapport 

Rapport från verksamhetstillsyn 
Åtgärdslista är upprättad efter verksamhetsrapport från tillsyn för 2018. 
Förvaltningen har under 2019 uppdaterat registret över personuppgiftsbehandlingar och 
ökat antalet från 13 till 18.  
 
Tillsyn för år 2019 genomförs under våren 2020.  

Medborgarkontakter 

Borås Stad har sedan Dataskyddsförordningen trädde i kraft inte haft något system där 

inkomna förfrågningar om registerutdrag registreras, därmed kan vi inte ange antalet 

medborgarkontakter. Från och med 2020 ska alla förfrågningar om registerutdrag gå via 

kommunens nya e-tjänst. Därmed kommer samtliga förfrågningar (medborgarkontakter) 

att registreras i e-tjänsten och framöver ge oss en tydlig överblick över antalet.  

Händelser och incidenter 

Inga incidenter gällande personuppgifter har rapporterats under året.  

Revision och riskanalys  

Inga nya risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts under året.  

 

Utbildning, information 

Förvaltningens anställda har genomgått Borås Stads webbaserade utbildning i 

informationssäkerhet, DISA.  

 

Förvaltningens skolledare har genomgått en utbildning i informationssäkerhet, utförd av 

Boråsregionens dataskyddsombud. 

 

Förvaltningens specialpedagoger har genomgått en utbildning i informationssäkerhet, 

utförd av Boråsregionens dataskyddsombud. 

Planerade aktiviteter 2020 utifrån 2019-års verksamhetsrapport 

Boråsregionens dataskyddsombud besöker förvaltningens kontorsledning 9 mars och Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden 28 april, för att informera och ge en lägesbild av det gångna året. 

 

Vidare arbetar förvaltningen med åtgärder utifrån senaste granskningsformuläret (2018). 

Åtgärdslistan består av 14 punkter. Förvaltningen har i samverkan med Grundskoleförvaltningen 

utsett en medarbetare som kommer att inneha rollen som informationssäkerhetsansvarig. I rollen 

ingår att säkerställa processer kring personuppgiftshantering enligt dataskyddsförordningen och att 

ett genomförande av åtgärder planeras och följs upp. 

 

Granskningsformuläret för år 2019 ska genomföras tillsammans med Boråsregionens 

dataskyddsombud den 16 april. Detta ger en bild av hur långt förvaltningen har kommit i arbetet 

med frågor som rör dataskyddsförordningen och efter det kommer åtgärdslistan att uppdateras. 

 

 



Granskningsprotokoll

Organisation:

Deltagare:

Datum:

A. 1 Formalia Ja Nej

Inlämnat inom överenskommen tid X

Samtliga påståenden är besvarade inkl motivering och nödvändiga åtgärder X

A. 2 Kvantitativ Antal

Antal Ja 6

Antal Delvis 11

Antal Nej 1

B. Kvalitativ Antal

Antal nödvändiga åtgärder vid avstämningstillfället 14

Ja Delvis Nej

Är stickproverna godkända? X

Kommentar

C. Uppföljning Antal

Antal kvarvarande nödvändiga åtgärder

Ja Nej

Ren granskning

Namn granskande DSO

Namn granskande DSO

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Borås Stad

Dan Bodin

Dan Bodin, Magnus Blomqvist, Ida Saapunki, Jörgen Erlandsson, Alexander Persson, Christer 

Samuelsson.

2019-04-04
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 

insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 för elevhälsans medicinska insats.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 3 kap. 10 §, ska vårdgivaren senast 

den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 

framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 

vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat 

som har uppnåtts. 

Enligt SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § ska Patientsäkerhetsberättelsen ha en sådan 

detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 

informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 

Ett förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2019 för elevhälsans medicinska insats 

har upprättats.               

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhetsberättelse 2019 för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen                                

Samverkan 

FSG 2019-03-25 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning 
 

Under 2019 har elevhälsans medicinska insats (EMI) tillsammans med medi-

cinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) arbetat med patientsäkerhet 

bland annat genom rapportering av avvikelser och med att utveckla säkra ruti-

ner i patientarbetet, uppdatering och revidering av befintligt metodstöd. 

Samtliga avvikelser har granskats och bedömts och ingen lex Maria anmälan 

har gjorts.  

Arbetet med avvikelser och riskbedömningar görs till största del genom egen-

kontroller. 

Under hösten påbörjades arbetet med att möjliggöra digital arkivering av 

EMI:s patientdatajournal hos Borås Stadsarkiv. Patientdatajournalen finns som 

en egen del i Prorenata elevakt vilket gör att hela elevakten kommer att arkiv-

eras digitalt. Arbetet sker i samarbete med IT-arkivarie från stadsarkivet, 

MLA gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, MLA grundskoleförvalt-

ningen, IT-ansvarig på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, system-

ansvarig för Prorenata och en Utvecklare på grundskoleförvaltningen. 

Dokument i det lokala metodstödet har reviderats och utvecklats i väntan på 

det nationella metodstödet från SKR.  

Skolläkare har under våren rekryterats till samtliga skolor på gymnasiet. Avtal 

har skrivits mellan Herkules vårdcentral, Almåsgymnasiet och SvenErikson-

gymnasiet. Viskastrandsgymnasiet har sedan tidigare ett avtal med Per Svens-

son allmänläkare på Herkules vårdcentral. Bäckängsgymnasiet har avtal med 

privat konsultläkare tills vidare. Målet kommande läsår är att också där få ett 

avtal med Herkules vårdcentral. 

I juni månad lades Björkängsgymnasiet ner och dessa elever har fördelats ut 

på övriga gymnasieskolor vilket har medfört en ökad arbetsbelastning på skol-

sköterskorna på dessa skolor.  

Vid höstterminens start byttes datasystem från Dexter till IST Administration 

på förvaltningen. Detta medförde att patientsäkerheten äventyrats p.g.a. IST 

Administration inte var fullt utvecklat för inläsning av elever till Prorenata 

kunde ske. En del problem är fortfarande inte lösta vid årsskiftet. 

 

Mål för EMI kommande år är bland annat att fortsätta med att förbättra avvi-

kelsehanteringen för att synliggöra förbättringsområden. Dessutom fortsätta 

stärka rutiner och kontinuerligt uppdatera det lokala metodstödet i väntan på 

det nationella metodstödet samt fortsätta utveckla systemet med egenkontrol-

ler. 
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Inledning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-

säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-

ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be-

döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva-

liteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 

hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäker-

hetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem 

för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 

mars varje år.  

 

STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.  

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 

som ska användas systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksam-

hetens kvalitet. 

 

Övergripande mål  

för elevhälsans medicinska insats (EMI) under 2019 har varit att främja 

elevers hälsa och utveckling. Det görs genom att erbjuda och genomföra 

hälsosamtal med alla elever i gymnasieskolans år 1, samt erbjuda vaccinat-

ion (som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet) till de elever 

som av någon anledning inte fått eller tidigare tackat nej till dessa vaccin 

under sin grundskoletid. Erbjudandet gäller elever som inte fyllt 18 år. 

Andra mål för året: 

 Att se över medicinsktekniskutrustning på mottagningarna för att 

säkerställa kvalité och att man har den utrustning som ska finnas 

enligt metodstödet. 

 Att gå igenom läkemedel i medicinskåp för att säkerställa att man 

har läkemedel enligt metodstödets rekommendation av basapotek 

och för att inget gammalt och utgånget läkemedel finns. 

 

EMI deltar i skolornas elevhälsoarbete där vi har den medicinska kunskapen. 

Arbetet i EMI ska främst vara av hälsofrämjande och förbyggande karaktär 

och kunna erbjuda enklare sjukvårdsinsatser. Arbetet sker utifrån de styrdo-

kument som reglerar verksamheten såsom EMI:s basprogram som kommun-

fullmäktige beslut om. 
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 Mål inför nästa år 

 Fortsatt arbete med att utveckla ledningssystem för egenkontroll ge-

nom att ta fram manual/ protokoll för att dokumentera de egenkontrol-

ler som görs av medicinskteknisk utrustning, egenkontroll av hante-

ring av läkemedel 

 Fortsatt arbete med lokala metodstödet för att säkra rutiner och kva-

lité. 

 Fortsatt samarbete i den grupp som påbörjat arbetet med digital jour-

nalarkivering för EMI:s patientdatajournaler. 

 Ta fram riktlinjer för hantering av digital journal för elever med skyd-

dad identitet tillsammans med stadsjurist och grundskoleförvaltning-

ens MLA. 

 Påbörja arbetet med att beskriva processer i de arbetsmoment som 

skolsköterskor jobbar med i EMI:s basprogram. T ex vid vaccination, 

ryggkontroll osv. på yrkesnätverksmöten och eventuellt extra arbets-

möten. 

 Att upprätta årshjul för EMI på varje skola gällande basprogrammets 

genomförande för att arbetet vid ev. längre frånvaro av ordinarie skol-

sköterska, ska kunna tas över av vikarie. 

 

 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivare 

Borås Stad är genom kommunfullmäktige vårdgivare för all hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs i stadens regi. Genom gällande 

nämndreglemente har kommunfullmäktige uppdragit Gymnasie-och 

vuxenutbildningsförvaltningen att utgöra vårdgivare genom att ansvara för 

ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom gymnasieskolan. 

Verksamhetschef enligt HSL 

I 4 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) står att där det bedrivs 

hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för 

verksamheten (verksamhetschef).  

 

I 11 kap 1§ står att ledningen av den kommunala hälso- och 

sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder som 

kommunfullmäktige bestämmer.  

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats på gymnasieskolan är 

varje gymnasieskolas gymnasiechef. Hen är ansvarig för att tillräcklig 

bemanning/ kompetens finns för uppdraget inom EMI kan utföras. 

 

Enligt 4 kap. 4§ Hälso- och sjukvårdsförordnigen (2017:80), HSF, får verk-

samhetschefen för hälso- och sjukvårdsverksamhet enbart bestämma över dia-

gnostik eller vård och behandling av enskilda patienter om denne har tillräck-

lig kompetens och erfarenhet för detta.  
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Enligt 4 kap. 5§ HSF kan verksamhetschefen för hälso- och 

sjukvårdsverksamhet uppdra åt annan befattningshavare med tillräcklig 

kompetens och erfarenhet att utföra enskilda ledningsuppgifter 

 

Verksamhetscheferna har uppdragit det medicinska ansvaret till medicinskt 

ledningsansvarig skolsköterska genom skriftlig överlåtelse av enskilda 

arbetsuppgifter enligt Hälso-och sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap. 4§. 

Verksamhetschefen kvarhåller det samlade ledningsansvaret och denna 

överlåtelse kan återkallas helt eller delvis. 

 

Medarbetare 

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet ska 

utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och har 

skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare 

ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom 

hälso- och sjukvården och för EMI i elevhälsan, samt de bestämmelser, 

föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att 

identifiera och rapportera avvikelser och risker. 

Gymnasiechefen har ansvar för att alla medarbetare har rätt kompetens, får 

fortbildning samt har ansvar och befogenheter för att kunna bedriva vård av 

god kvalitet. 

Medicinskt ledningsansvar för EMI har medicinskt ledningsansvarig skolskö-

terska (MLA) enligt överlåtelse från gymnasiecheferna. I MLA-uppdraget in-

går att utveckla rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet, följa utveckling 

och lagstiftning inom verksamhetsområdet mm. 

.  

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 

Elevhälsans medicinska insats samverkar med både interna och externa aktö-

rer. 

 

 Samverkan mellan skolor när elev kommer från grundskolan i Borås 

stad till gymnasiet eller från annan kommun eller friskola eller från 

annan gymnasieskola. Informationsöverföring sker efter medgivande 

från elev och/ eller vårdnadshavare. 

 Samverkan mellan andra vårdgivare och aktörer i kommunen och reg-

ionen sker kontinuerligt för att underlätta elevens möjlighet att nå må-

len trots sjukdom eller funktionsnedsättning. 

 Samverkan sker med elever och deras vårdnadshavare.   

 Samverkan mellan professionerna i skolans elevhälsoteam (EHT).  

 Samverkan med Grundskoleförvaltningens MLA 

 Samverkan mellan övriga MLA i Must området, regelbundna nät-

verksträffar. 

 Regelbundna yrkesnätverksträffar för EMI i Gymnasie-och vuxenut-

bildningsförvaltningen enskilt och/ eller tillsammans med grundskole-

förvaltningens EMI, 1 gång i månaden för fortbildning och informat-

ion. 
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 Medicintekniskutrustning skickas på extern kvalitetskontroll en gång 

per år. 

 Journaler hanteras enlig dokumenthanteringsplanen som upprättats i 

förvaltningen/ kommunen. 

 Samverkan mellan BUP, VUP, olika vårdcentraler och andra vården-

heter i och utanför regionen sker kontinuerligt genom möten i olika 

konstellationer. 

 

Målet för all samverkan sker utifrån att vi ska kunna hjälpa och stödja elever-

na att nå målen genom att ge förutsättningar för en god hälsa både fysiskt och 

psykiskt. 

 

 

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

EMI strävar efter att så långt det går samarbeta med vårdnadshavare kring ele-

vers hälsa och välmående utifrån ålder och mognad. Man bjuder in vårdnads-

havare till samtal när behov uppstår och ger också vårdnadshavare möjlighet 

att kontakta EMI när man känner behov av det. Det kan ske via telefon, mejl 

eller besök. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

 

Rutiner för rapportering och avvikelsehantering finns och är känd för alla 
anställda. Varje enskild skolsköterska är skyldig att rapportera avvikelser till 

MLA som bedömer dessa och rapporterar till verksamhetscheferna och i de 

fall det bedöms nödvändigt görs Lex Maria anmälan. 

Avvikelser gås igenom på yrkesnätverk 2 gång per läsår för att förbättra pati-

entsäkerheten genom ökad kunskap och för att förbättra ledningssystem och 

metodstöd. 

Revideringar i metodstöd och ledningssystem sker kontinuerligt och kommu-

niceras på yrkesnätverk för skolsköterskor 1 gång per månad. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till MLA under 2019. 
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Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Temperatur i medicinskt 

kylskåp. Lägsta och högsta 

under dygnet. 

Kollas varje 

arbetsdags 

morgon. 

Manuell kontroll och regi-

strering på varje skola av 

skolsköterska. 

Blodtrycksmanschett 1 gång/ år. Manuell registrering och 

kontroll av varje enskild 

skolsköterska. 

Testapparat för hörsel, 

audiometer. 

1 gånger/ år 

efter läsårsslut. 

Skickas till företaget Ento-

med för kalibrering varje 

läsårs slut.  

Avvikelser Fortlöpande Avvikelsehanteringssystemet 

Basapotek Vid läsårets 

slut samt kon-

tinuerligt un-

der året. 

Varje enskild skolsköterska 

ansvarar för att endast till-

handahålla det som ska fin-

nas i basapoteksvaror. 

Loggranskning i Datajour-

nalsystemet ProReNata 

(PRN) 

1 gång/mån. MLA  

Journalsystemet PRN 

Dokumentationsgranskning 1g/år MLA  

Journalsystemet PRN 

Medicinteknisk utrustning på 

skolsköterskemottagningarna 

1g/år MLA och varje enskild skol-

sköterska 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

 

 Formell överlåtelse av enskilda ledningsuppgifter från 

verksamhetschefer till MLA för EMI. 

 Fortlöpande information till verksamhetschefer avseende vilka krav 

som ställs på vårdgivare, verksamhetschef samt verksamhet där hälso- 

och sjukvårdsverksamhet bedrivs. 

 Återgivning till verksamhetens personal rörande framkomna brister 

och avvikelser. 

 Utbildningsinsatser har genomförts både på grupp-och individnivå 

genom de yrkesnätverk som genomförs en gång per månad och genom 

enskilda skolsköterskors deltagande på utbildningsdagar man själv 

sökt, t.ex. skolsköterskekongressen som ges en gång per år för 

Sveriges alla skolsköterskor. 
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 Dokumentationen för elever med skyddad identitet ses över i 

samarbete med stadsjurist för att följa lagkrav och för att inte ge 

avkall på patientsäkerheten. 

 

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §,  

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna in-

träffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 

eller verksamhet enligt LSS 

1. Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar 

2. Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av hän-

delsen. 

Bedömning ska ske fortlöpande om det föreligger risk för att händelser skulle 

kunna inträffa vilka kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

 

Riskanalys för EMI:s del har inte gjorts inför stängningen av 

Björkängsgymnasiet i juni månad. Inte heller inför införandet av nytt 

datasystem, IST Administration. Riskanalyser borde gjorts tillsammans med 

EMI för att bedöma om risk för brister i patientsäkerheten skulle kunna 

uppstå. 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

De händelser som rapporterats via avvikelsehantering har bedömts och ingen 

vårdskada har kunnat påvisas. Händelser som upptäckts gällande annan vårdgi-

vare, har rapporterats vidare till den vårdgivare det berör. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

 Fortlöpande egenkontroll bestående av logg granskning och journalfö-

ring i form av dokumentationsgranskning. Granskningen har hittills 

inte föranlett några åtgärder. 

 Kontinuerligt arbete bedrivs för att säkerställa informationssäkerhet-

en.  

 Egenkontroll för att säkerställa att endast behöriga användare har till-

gång till ProReNata genom att ta bort/inaktivera tidigare användare 

som inte längre är behöriga till systemet. 

 Hantering av EMI:s journal för elever med skyddad identitet gällande 

journalöverföring från en kommun till annan kommun är fortfarande 

något som jobbas med. Arbetet med att hitta ett säkert sätt för hante-

ringen fortsätter men är sannolikt ett nationellt problem att lösa. 

 Hantering av EMI:s patientdatajournal för elever med skyddad identi-

tet ses över i samarbete med stadsjurist för att säkerställa patientsä-

kerheten. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 

 

Mål 

Genomförandet av 

egenkontroll av 

skolsköterskemot-

tagningar gällande 

medicinskteknisk 

utrustning: Medi-

cinskt kylskåp 

Tillse att larmfunkt-

ionen: för hög/ låg 

temperatur fungerar. 

Och att man skapar 

rutin för att kontrol-

lera detta dagligen 

när skolsköterskan 

är i tjänst. Detta för 

att läkemedel såsom 

vaccin inte ska för-

störas. 

 

Strategi/er 

Skolskö-

terska på 

varje mot-

tagning kon-

trollerar att 

kylskåpet 

håller den 

temperatur 

som krävs 

vid förvaring 

av vaccin. 

 

Åtgärd 

Kontroller 

ska ske varje 

arbetsdags 

morgon in-

nan arbetet 

börjar. Kon-

trollen do-

kumenteras 

vid varje 

tillfälle på 

särskild 

blankett med 

högsta och 

lägsta tem-

peratur över 

dygnet. 

Resultat 

Ingen av-

vikelse 

om att 

utrustning 

behövt 

åtgärdats 

har kom-

mit MLA. 

Analys 

Fortlö-

pande 

arbete 

Mål 

Genomförandet av 

egenkontroll av han-

teringen av läkeme-

del. För att inte för 

gamla läkemedel 

delas ut och för att 

endast läkemedel 

enligt metodstödets 

basapotek finns i 

medicinskåpet. 

 

Strategi/er 

MLA plane-

rat för att 

kontroller 

genomförs 

av skolskö-

terskorna 

själva 

 

 

Åtgärd 

Kontroll 

gjord av 

skolsköters-

korna själva 

Resultat 

Utgångna 

läkemedel 

har kasse-

rats och 

läkemedel 

enligt 

basapotek 

finns till-

gängliga 

på varje 

skola. 

Analys 

Fortlö-

pande 

arbete 
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Mål 

Genomförandet av 

egenkontroll av 

skolsköterskemot-

tagningar gällande 

medicinteknisk ut-

rustning. 

Att godkänd, hel 

och fungerande ut-

rustning enligt lo-

kala metodstödet 

finns på mottag-

ningarna. 

Strategi/er 

Skolsköters-

kor på re-

spektive 

skola har 

ansvarat för 

att kontroller 

utförts 

 

 

Åtgärd 

Kontroll av 

skolsköters-

korna själva 

har gjorts. 

Resultat 

Ingen av-

vikelse av 

utrust-

ningens 

kvalité 

har rap-

porterats. 

Ingen ut-

rustning 

saknas. 

Analys 

Egenkon-

troll ska 

genomfö-

ras minst 

vid varje 

läsårs slut 

för att 

säker-

ställa 

kvalitén. 

 

 

Avvikelser 

Det har kommit in 8 avvikelser från EMI i gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen. 

3 av avvikelserna handlar om brister i journalföring gällande vaccinering 

under grundskoletiden varav en elev ej fått vaccin under sin grundskoletid. 

Bristerna i journalföring och vidarebefordran av avvikelse har gjorts till 

grundskoleförvaltningens MLA. Eleven har erbjudits vaccin och vaccinerats 

på gymnasieskolan. 

De fem övriga avvikelserna handlar om brister i överföringen mellan IST 

administration och Prorenata där elever inte fanns med i Prorenata under stor 

del av höstterminen. Inte heller personuppgifter fanns med på ett korrekt sätt. 

Vid årsskiftet finns fortfarande inte elevers telefonnummer med.  

Information om problemen har gått vidare till IST administrations ansvariga 

via IT ansvarig på förvaltningen och till systemansvarig för Prorenata. Arbete 

med att åtgärda detta har påbörjats. 

Att elever saknas i journalsystemet pga. att inläsning från IST administration 

till Prorenata inte fungerar äventyrar patientsäkerheten då man inte kan ta del 

av viktig information gällande elevens hälsa och inte heller ha 

kontaktuppgifter till vårdnadshavare tillhands i akuta lägen. Dokumentation 

har inte heller kunnat göras digital under denna period.  

Detta hade kanske kunnat förhindras om man haft EMI med i en riskanalys 

inför införandet av IST administration. 

 

Klagomål och synpunkter 

Det har inte inkommit några klagomål och synpunkter via synpunktshantering 

för Borås Stad. 

 

Händelser och vårdskador 

 Inga vårdskador har kommit till MLA:s kännedom. Händelse som skulle kun-

nat orsaka vårdskada har framkommit i avvikelserapportering gällande brister 

i utvecklingen hos nya datasystemet IST administration, för att kunna överföra 

fullständiga personuppgifter till Prorenata datajournalsystem för EMI. Riska-

nalys inför bytet av datasystem skulle gjorts tillsammans med EMI för att eli-

minera risken.  
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Riskanalys 

EMI har ett system för avvikelser som är känd av medarbetarna ute i verk-

samheterna. Varje skolsköterska har rapporteringsskyldighet av händelser som 

har eller hade kunnat medföra skada i samband med vård och omhänderta-

gande. Rutiner för rapportering och avvikelsehantering finns och är känd för 

de anställda. 

Fortsatt arbete på yrkesnätverk beträffande rutiner och arbets- och förhåll-

ningssätt. 

 

 

Mål och strategier för kommande år 
 

Mål 1 

Genomförandet av egen-

kontroll av hanteringen av 

läkemedel 

 

 

Strategi/er 

MLA planerar och förbereder 

intern kvalitetskontroll 

 

 

Åtgärd 

MLA ska 

besöka EMI 

på de olika 

skolorna för 

en intern 

kontroll. 

Mål 2 

Genomförandet av egen-

kontroll av skolsköterske-

mottagningar gällande 

medicinteknisk utrustning. 

Strategi/er 

Skolsköterskorna på varje skola 

Åtgärd 

Ska genom-

föras senast 

vid läsårs-

slut varje år. 

Mål 3 

Framtagande av manual/ 

protokoll för att dokumen-

tera egenkontroller  

Strategi/er 

Tas fram av MLA och delges på 

yrkesnätverk. 

Åtgärd 

Ska genom-

föras under 

2020 

Mål 4 

Genomföra digital arkive-

ring av EMI:s journaler i 

PRN på elever som avslu-

tat sina gymnasiala studier. 

Strategi/er 

Arbetsgrupp från stadsarkivet, 

gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen och grundskoleför-

valtningen deltar i arbetet 

Åtgärd 

Ska vara 

fullt genom-

förd under 

2020 

 

Mål 5 

Elever med skyddad iden-

titet ska hanteras på ett 

patientsäkert sätt i den di-

gitala elevhälsojournalen i 

Prorenata 

Strategi/ er 

MLA tar fram riktlinjer tillsam-

mans med stadsjuristen. 

Åtgärd 

Ska vara 

klart under 

våren 2020. 

Mål 6 

Fortsatt revidering av lo-

kala metodstödet 

Strategi/ er 

MLA samverkar med grundsko-

leförvaltningens MLA och skol-

Åtgärd 

Sker fortlö-

pande under 
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läkare.  2020 

Mål 7 

Att årshjul upprättas på 

varje skola gällande bas-

programmets genomfö-

rande för att arbetet vid ev. 

längre frånvaro av ordina-

rie skolsköterska, ska 

kunna tas över av vikarie. 

Strategi/ er 

Skolsköterskor på varje skola tar 

fram ett årshjul för genomfö-

rande av basprogrammet för 

EMI, som stämmer/ passar re-

spektive skolas verksamhet och 

skickar in till MLA och respek-

tive gymnasiechef.  

Åtgärd 

Skall göras 

innan 

läsårsslut 

19-20 för att 

läggas in i 

metodstödet 

på J: 

 

 

 

MÅL 8 

Påbörja arbetet med att 

beskriva processer i de 

olika arbetsmoment 

skolsköterskor jobbar med 

i EMI:s basprogram. T ex 

vid vaccination, ryggkon- 

troll osv.  

 

Strategi/ er 

Skolsköterskorna tar tillsammans 

fram processbeskrivning på yr-

kesnätverk. 

Åtgärd 

Arbetet på-

börjas under 

2020 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Heed 
Handläggare 
033 357771 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00051 1.1.3.1 
 

  

 

Ansökan till Skolverket om särskild variant Design 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att förnya ansökan om särskild variant 

av Design på Bäckängsgymnasiet       

Ärendet i sin helhet 

 

Bäckängsgymnasiet har idag en särskild variant av Design som är mycket 

uppskattad. Ansökan för denna måste förnyas vart fjärde år vilket är inför 

läsåret 2021/2022.  

 

Bäckängsgymnasiet ansöker om en särskild variant istället för att ha det inom 

det Estetiska programmet därför att de vill ha fler kurser med Design och 

Designprocessen, för att eleverna skall få fördjupad kunskap inom området.  

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan Skolverket 

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Postadress 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 
vx 

 

 
 

Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-01 
  

  

 

 

Susanne Heed 
Tel 033-357771 
 
 

 
 
 
Skolverket 
 

 

 

 

Ansökan särskild variant 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen insänder härmed ansökan om att 

fortsatt få bedriva särskild variant på estetiska programmet mot design på 

Bäckängsgymnasiet i Borås. Bilaga 1. Ansökan från 2015 insänds som Bilaga 2. 

Utbildningen har bedrivits framgångsrikt på skolan under ett flertal år, först 

inom försöksverksamhet och från 2007 och sedan i enlighet med Skolverkets 

beslut från 2010 samt 2015.  

För kompletterande upplysningar i ärendet ber vi er vänligen kontakta 

undertecknad eller kontaktperson Susanne Heed.  

 

För GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 

 



Ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning

Sökande
Huvudman för utbildningen:

Sökande huvudmans namn: BORÅS KOMMUN

Huvudmannen är fristående: Nej

Sökande huvudmans organisationsnummer: 212000-1561

Sökande huvudmans e-post: boras.kommun@boras.se

Utdelningsadress: Utbildningskontoret

Postnummer: 501 80

Postort: BORÅS

Skolan/Skolor

Skolans namn: Bäckängsgymnasiet C

Skolid: 56679384

Utdelningsadress: Schélegatan 7

Postnummer: 50456

Postort: BORÅS

E-post: backangsgymnasiet@boras.se

Kommun: Borås

Kontaktperson

Namn: Ann-Marie Ahlin

E-post: ann-marie.ahlin@boras.se

Telefon (dagtid): 033 357960

Ansökan

Särskild variant inom program: Estetiska programmet

Den särskilda varianten är inom det estetiska området: Ja

Typ av avvikelse från nationellt program: Ämnen och kurser inom utrymmet för inriktning och programfördjupningr

Utbildningens syfte och mål

Utbildningens syfte och innehåll

Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera och lösa problem, genomföra uppdrag inom design och formgivning såväl på egen hand som i samarbete

med andra. Därigenom utvecklar eleven förmågan till ställningstaganden kring hållbarhet, inkludering och etik. Eleven ska utnyttja sitt kunnande och

använda utrustning, material och digitala verktyg självständigt och innovativt. Kurserna ger stora möjligheter att på olika sätt initiera och skapa olika

aktiviteter som ger eleven viktig kompetens inom entreprenörskapsområdet. Eleven utvecklar kunskaper om formgivning i ett samhällsperspektiv samt

färdigheter i att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i olika material och diskutera design och formgivning ur miljö- och genusperspektiv. Genom

olika projekt ska eleven få möjlighet att förstå och själv utföra samtliga delar i designprocessen och utveckla förståelsen för vikten av en helhetssyn.

Designprocessens slutresultat är ett samspel mellan estetik, funktion och konstruktion.

Mål för utbildningen



Efter examen ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Kombinationen av konstnärliga tekniker, designprocessen och entreprenörskap står i centrum. Eleverna ska utveckla kunskaper om och färdigheter i

designprocessen, dvs kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom olika designområden från idé till färdig produkt, dvs identifiera

behov, planera, utföra skissarbeten, hantera material och tekniker, genomföra och redovisa arbeten, samt analysera och utvärdera resultaten. Det

entreprenöriella lärandet ger eleverna kunskaper för att utforma produkter och tjänster med hänsyn till användarens behov, produktionsvillkor och

marknadsförutsättningar, samt förståelse för hur krav från olika intressenter samordnas och hur nätverk med omgivningen skapas. Utbildningen ger

eleverna en medvetenhet om juridiska och etiska frågor, om upphovsrätt och förutsättningar för att bli egen företagare.

Beskrivning av utbildningen

Tidigare erfarenhet av utbildning med motsvarande innehåll

Skolan har efter 2011 bedrivit utbildning med motsvarande innehåll: Ja

Sedan vilket år: 2013

Antal elever som totalt har antagits till utbildningen: 116

Procent av antagna elever som efter tre år lämnat utbildningen med

gymnasieexamen:
78

Tidigare särskild variant

Skolan har efter 2011 bedrivit utbildning med motsvarande innehåll: Ja

Beslutsdatum för tidigare riksrekrytering: 2016-05

Beslutade utbildningar: Design

Elevers efterfrågan av utbildningen

Redogör på vilket sätt elever med särskilda färdigheter inom det estetiska området efterfrågar
utbildningen

I och med att Borås är en internationellt erkänd textil- och designstad och arbetar med hållbarhet och smarta textilier är utbildningen attraktiv för elever

med särskilt intresse och färdigheter inom området. Ett utökat utbud av kurser inom design och formgivning behöver erbjudas, både digitala kurser och

hantverkskurser. De elever som har avslutat nuvarande särskild variant går vidare till studier och arbete inom området. Nuvarande designutbildning har

ett gott rykte och utexaminerade elever betonar vikten av den utbildning de fått och håller gärna kontakten med skolan och bidrar ibland med

föreläsningar.

Uppgift om kostnaden för utbildningen

Beräknad utbildningskostnad per elev och läsår: 106101

Skillnad mot riksprislista

Borås stad har lägre kostnader för estetiska programmet på alla kostnader utom lärverktyg i jämförelse med riket.

Elevprognos

Beräknat antal elever

År Åk 1 Åk 2 Åk 3

2021 25 - -

2022 25 25 -

25 25 25

Beskrivning av vad elevprognosen grundar sig på



I nuvarande designutbildningar tar vi normalt in 25 elever årligen.

Antagning

Särskilda förkunskapskrav kommer att tillämpas: Ja

Förutom betygen kommer kompletterande urvalsgrunder att användas Ja

Beskrivning av de särskilda förkunskapskraven

Lägst betyget C i Bild från grundskolan, samt godkänt färdighetsprov.

Beskrivning av särskilt prov

Provet består av tre delar som genomförs under en dag: • Figurteckning i blyerts efter modell • En illustration efter tema (ett designuppdrag) • Intervju

Provet ska visa på elevens förutsättningar för design.

Skolans resurser

Lärarresurser

Välutbildade lärare med lång branscherfarenhet. Flera lärare har varit yrkesverksamma som designers under många år. Ämnesgruppen består av sex

lärare som undervisar både på designutbildningen samt bild och formgivning. Samtliga lärare har lärarlegitimation med behörighet och erfarenhet i de

ämnen de undervisar.

Lokala förutsättningar

Nuvarande utbildning har ett utarbetat kontaktnät med företag i regionen och med Textilhögskolan och andra utbildningar inom området. Närhet till

Textile Fashion Center med välrenommerade aktörer inom designområdet såsom Proteko, Textilmuseet och andra företag ger eleverna stark förankring

inom området. Anknytningen till arbetsmarknaden stärks ytterligare genom ämnesöverskridande samarbete mellan design och entreprenörskap. Särskild

utrustning som behövs för att bedriva utbildningen finns; Utrustning för textila tekniker, keramik, silver, glas och datorer med aktuella programvaror för

de digitala kurserna.

Bilagor

Särskild variant - Bilaga B: Ansökan avseende rätt att erbjuda följande inriktning

Ämnen och kurser inom det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Matematik Matematik 3b 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Matematik Matematik 2b 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Engelska Engelska 7 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Formgivning Formgivning 3 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Manuell mönsterkonstruktion Mönsterkonstruktion 1 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Moderna språk Moderna språk 4 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Moderna språk Moderna språk 3 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Moderna språk Moderna språk 2 100 Befintligt ämne och kurs Ja



Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Moderna språk Moderna språk 1 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Grafisk kommunikation Grafisk illustration 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Digitalt skapande Digitalt skapande 2 100 Befintligt ämne och kurs Ja

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Formgivning Formgivning 2 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Formgivning Formgivning 1 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Formgivning Fackteckning och design 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Design Design 2 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Design Design 1 100 Befintligt ämne och kurs Nej

Ämne Kurs Poäng Typ Valbar

Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 Befintligt ämne och kurs Nej
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LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, 

återrapportering 1,5 år 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisning av åtgärder 

utifrån undersökningen ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017”        

Ärendet i sin helhet 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller 

som Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika 

aspekter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har använt resultatet av 

undersökningen i sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Kommunstyrelsen följer löpande upp nämndernas arbete och nu skall 1,5 

årsrapportering göras. Nämnden har arbetat med följande; 

 
 

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev 
resultatet? 

Kvarstående 
arbete 
Framtida arbete 
att följa upp inom 
aktiviteten 

Program/Analys för 
att minska psykisk 
ohälsa implementeras. 
 

Arbete pågår i 
respektive 
verksamhet enligt 
plan 

Nyligen 
uppstartat – 
Inget utfall ännu 

Förvaltningen 
avser att ta ett 
samlat grepp 
för att följa 
upp planen 
under 2020 

Främja elevhälsans 
förebyggande och 
främjande arbete. 
 

Befintliga nätverk för 
elevhälsans 
funktioner har fått 
fördjupat uppdrag att 
följa upp resultatet av 
det förebyggande och 
främjande arbetet 

Nyligen 
uppstartat – 
Inget utfall ännu 

Fortsätta 
arbete med att 
utveckla 
rutiner för att 
ta till vara 
nätverkens 
analyser 

Utveckla ett tydligare 
förvaltnings-
övergripande arbete 
med resultaten från 

Djupare analyser av 
gymnasie- och 
vuxenutbildningens 
egen skolklimats-

Skolklimat-
undersökningen 
visar att ca 95% 
av eleverna 

Fortsatt arbete 
med att 
genomföra 
åtgärder för de 
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LUPP för att skapa 
samsyn kring 
prioriterade 
målgrupper och 
framgångsrika 
åtgärder. 
 

undersökning är 
genomförda. 
 
Jämförelse mellan 
skolklimat-
undersökning och 
LUPP är genomförd 
 
 

känner sig trygga 
i skolmiljön. 
Bland de 5% 
som uppger att 
de känner sig 
otrygga har 
förvaltningen 
identifierat några 
tydliga grupper i 
behov av 
särskilda 
insatser. 

utsatta 
grupperna. 

  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens skrivelse 20181204 

2. Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan 20181203 

 

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Strand 
Handläggare 
033 355492 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-12-04 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00154 1.1.3.1 
 

  

 

Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisning av åtgärder 

utifrån undersökningen ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017”.   

Sammanfattning 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller 

som Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika 

aspekter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda 

resultatet på LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga 

uppföljningsresultat, i det systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- 

och verksamhetsnivå. Särskilt kommer elever i utsatta grupper att fokuseras i 

arbetet med aktiva åtgärder för att främja hälsa, trivsel och trygghet. En djupare 

analys kring psykisk ohälsa och mobbning utifrån kön och elever med 

funktionsnedsättning behöver göras. Även ungdomars upplevelse av delaktighet 

och inflytande är ett område som särskilt kommer att fokuseras inom ramen för 

det systematiska kvalitetsarbetet. Att samverka gällande resultatanalys och 

beslut om åtgärder inom utbildningsklustret är också ett utvecklingsområde 

framöver.        

Ärendet i sin helhet 

LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, genomfördes hösten 2017. Det 

var fjärde gången som Borås Stad genomförde denna undersökning. LUPP är 

en av de modeller som Borås Stad använder för uppföljning och analys av 

kvalitet ur olika aspekter. Lupp består av en enkät som innehåller ca 80 frågor 

där unga får ge sin syn på familjeförhållande, fritid, skola, politik och samhälle, 

trygghet, hälsa, arbete och framtid. Syftet med Lupp är bland annat att förbättra 

verksamheten och möjligheterna till inflytande för unga, samt att ta tillvara på 

synpunkter. På gymnasieskolan svarade 955 av 1532 elever i årskurs 2 på 

enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 62 %. I år har pilottester gjorts 

även i gymnasiesärskolan. 
 
Undersökningen visar att majoriteten av ungdomarna i Borås är nöjda med sin 
skolgång och uppger att de är vid god hälsa. 93% svarar att de alltid eller oftast 
är trygga i skolan, vilket ligger i linje med resultatet från den 
klimatundersökning som förvaltningen årligen genomför (95%). Majoriteten av 
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ungdomarna i Borås mår bra, 81 % av eleverna i årskurs 8 och 65% av eleverna 
i årskurs 2 på gymnasiet svarar att de mår mycket eller ganska bra. Utöver 
denna resultatavvikelse utifrån ålder visar undersökningen även tydliga 
könsskillnader. Tjejer mår sämre än killar och upplever oftare psykiska och 
somatiska besvär såsom stress, nedstämdhet och huvudvärk. 61% av tjejerna på 
gymnasiet anger att de känt sig stressade flera gånger i veckan eller oftare under 
de senaste sex månaderna. Motsvarande siffra för killarna är 31%. Det framgår 
också att funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska 
förutsättningar samvarierar med ungas hälsa. Unga som har en 
funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga som inte identifierar sig som 
heterosexuella och unga som är oroliga för familjens ekonomi eller missnöjda 
med sin ekonomi har sämre hälsa än övriga. 
 
30 % av tjejerna totalt och 16 % av killarna totalt uppger att de utsatts för 
mobbning eller kränkningar det senaste halvåret. Det finns således en tydlig 
könsskillnad även inom detta område. Utöver kön visar resultatet att unga med 
funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och unga med en sämre ekonomi 
är utsatta för mobbning och kränkningar i högre grad än övriga ungdomar. En 
klar majoritet, runt 70 % totalt av de som utsatts för mobbning svarar att det 
skett i skolan. 
 
Vad gäller inflytande anger 43 % i årskurs 8 respektive 52 % i årskurs 2 att de 
vill vara med och påverka i frågor som rör Borås, men synen på möjligheten att 
kunna föra fram åsikter till dem som bestämmer är lägre, 20 % i årskurs 8 
respektive 25 % i årskurs 2. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet 
har förvaltningen i Kvalitetsrapporten för läsåret 2017/2018 identifierat att 
elevers delaktighet och inflytande är ett prioriterat utvecklingsområde.  
 
Att arbeta vidare för att  minska skillnaderna i ungas hälsa är en viktig utmaning 
framöver. Det under hösten framtagna ”Programmet för att minska psykisk 
ohälsa i skolan” bildar en viktig utgångspunkt. I programmet finns beskrivna 
skyddsfaktorer, vilka är viktiga ur ett främjande perspektiv och kan vara 
vägledande i arbetet. Programmet behöver under 2019 implementeras och 
konkretiseras på varje skola.  
 
Tillsammans med övriga uppföljningar bildar resultatet från LUPP-
undersökningen ett värdefullt underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. I 
nämndens Kvalitetsrapport för läsåret 2017/2018 är en av slutsatserna att det 
främjande och förebyggande elevhälsoarbetet behöver utvecklas. Elevhälsan 
spelar en mycket viktig roll i det förebyggande och främjande arbetet. Inom 
ramen för skolornas värdegrundsarbete behöver skillnaderna mellan olika 
målgrupper särskilt beaktas och fokuseras. En viktig åtgärd blir att varje skola 
kartlägger hur det ser ut på den egna enheten för att på så sätt få ett underlag att 
jobba vidare med. På enheterna behöver man ställa sig frågan huruvida det 
förebyggande, främjande och åtgärdande arbete som redan görs tydligare kan 
riktas för att möta utsatta gruppers behov. 
 
Analys av resultaten behöver göras på alla nivåer, förvaltning, enhet, grupp och 
individnivå. Ett tydligare förvaltningsöverskridande arbete med resultaten, i 
syfte att skapa en samsyn kring vilka målgrupper som särskilt behöver fokuseras 
och vilka åtgärder som kan vara framgångsrika, skulle kunna få positiva effekter 
ur ett elevperspektiv. Att utveckla sådan samverkan med andra förvaltningar är 
ett utvecklingsområde framöver.  
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Fastställt av: Grundskolenämnden 13 december 2018, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 27 november 2018
För revidering ansvarar: Grundskolenämnden i samverkan med 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Grundskolenämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan. 
Dokumentet gäller till och med: 2022

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för att 
förebygga psykisk 
ohälsa i skolan
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Trygga och välmående elever samt arbetsro i klassrummen är en förutsättning för att 
eleverna ska klara skolan med framgång. Därför är det oroande att den psykiska ohälsan 
bland ungdomar i högstadiet och gymnasiet är hög och framför allt bland flickor och 
unga kvinnor.

Styrning 
Enligt skollagens 3 kap 3 § ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskola anges att alla som arbetar i skolan ska

• uppmärksamma och stödja elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 
stöd, och

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Nuläge
I den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken, Lupp 2017 1, konstateras att de flesta 
ungdomarna i Borås mår bra. 81 procent av högstadieungdomarna och 65 procent av 
gymnasieungdomarna svarar i undersökningen att de mår mycket eller ganska bra. Trots 
detta visar samma undersökning att förekomsten av psykiska och somatiska besvär som 
stress, nedstämdhet och huvudvärk bland ungdomarna är hög. 

Skolan är en viktig arena 
Skolan är en viktig arena för att främja elevers psykiska hälsa liksom för att uppmärksamma 
elever som av något skäl inte mår bra och behöver stöd. 

Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Elevers hälsa har stor 
betydelse för skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolan. Omvänt 
har en elevs skolprestationer stor betydelse för den psykiska hälsan. 

Definition av psykisk ohälsa 
Med psykisk ohälsa avses psykiska symtom som till exempel nedstämdhet, oro, 
koncentrationssvårigheter, trötthet eller sömnsvårigheter. Psykisk ohälsa kan också 
visa sig som psykosomatiska symtom, till exempel magont och huvudvärk. Utagerande 
beteendeproblem som bråkighet eller överaktivitet kan vara andra uttryck för psykisk 
ohälsa.

1  Lupp 2017: Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor.



4 Borås Stad  |  Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan

Skyddsfaktorer 
För att kunna värdera betydelsen av ett symtom är det viktigt att känna till vad som är 
skyddsfaktorer. I en skola som präglas av trygghet och acceptans för varandras olikheter 
har eleven mycket lättare för att uppleva sin omvärld som begriplig än om eleven ständigt 
är osäker på om något ska hända. På samma sätt känns världen mer begriplig och 
förutsägbar om undervisningssituationen är strukturerad, överblickbar och anpassad 
till elevens förutsättningar och är möjlig att påverka. Påfrestningar kan aldrig undvikas, 
men elever kan lättare möta svårigheter på ett konstruktivt sätt om de upplever att de 
kan överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin situation. 

Hälsofrämjande arbete
I det hälsofrämjande arbetet är en viktig utgångspunkt att elevers hälsa och skolresultat är 
starkt sammankopplade. Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer 
som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande.  En skola med ett 
positivt skolklimat, det vill säga  en skola där elever kan känna sig trygga, där de kan 
växa och utvecklas och där de trivs, är också en skola där elever med största sannolikhet 
både mår bra och där lärandet är lyckosamt. För att kunna åstadkomma positiva skol- 
och klassrumsklimat är flera olika aspekter avgörande. Dit hör sådant som trygga och 
stödjande relationer mellan lärare och elever, och mellan elever. Det handlar också om 
miljöer som verkar stödjande för elevers självkänsla och motivation till lärande.

Förebyggande arbete 
Syftet med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa det vill säga minska 
riskfaktorer och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Det förebyggande arbetet utgår från 
kunskapen om vad som orsakar ohälsa och vilka faktorer som kan leda till ohälsa eller 
svårigheter med att nå utbildningens mål. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan lär 
sig att känna igen tecken på psykisk ohälsa och i tidigt skede behov av stöd hos eleverna, 
innan problemen har blivit mer omfattande. En väl utvecklad elevhälsa är en viktig del i 
såväl förebyggande hälsoarbete som tidig identifikation av och stöd till barn och ungdomar 
med tecken på psykisk ohälsa. Det är också viktigt att skolan är medveten om att elevens 
sammanhang utanför skolan kan påverka elevens välbefinnande och måluppfyllelse. 

Att upptäcka elever med tecken på psykisk ohälsa 
Personal som möter eleverna dagligen har störst möjlighet att se hur en elev mår och 
klarar sitt skolarbete liksom att uppmärksamma förändringar hos eleven, exempelvis när 
det gäller frånvaro eller sänkta skolprestationer. 

För den enskilde läraren kan det vara svårt att ensamt tolka elevens beteende, förstå 
orsaken till det eller veta hur han eller hon ska agera. I sådana situationer kan elevhälsan 
med sina medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser 
bidra med sin kunskap och ge lärare råd om förhållningssätt och stöd. Ett nära samarbete 
och naturliga kontaktpunkter mellan den pedagogiska personalen och elevhälsan är av 
betydelse.

De återkommande hälsobesöken hos skolsköterskan ger en bild av hur eleven uppfattar 
sin skolsituation och sin hälsa i vid mening. Dessa hälsobesök är utformade så att de 
aktivt uppmärksammar elevens psykiska hälsa och avvikelser i utvecklingen som kan 
ha negativ påverkan på inlärning och skolanpassning. 

Eleven eller elevens vårdnadshavare kan även själva kontakta en skolsköterska eller 
skolkurator om de har frågor som rör elevens psykiska hälsa.
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Att göra när en elev visar tecken på psykisk ohälsa 
Elever kan reagera olika på en pressad situation i eller utanför skolan. Ett förändrat 
beteende hos eleven eller kroppsliga besvär som uppfattas som sjukdom kan vara tecken 
på psykisk ohälsa. Lärare och elevhälsopersonal måste försöka få en bred förståelse för 
elevens situation genom att identifiera faktorer som eleven upplever som belastningar. 
Identifiering av sådana riskfaktorer men även av elevens styrkor ska leda det fortsatta 
agerandet. I agerandet kan ingå att samverka med andra aktörer. Sedan 2010 är det 
lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och landsting 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP. I  Västra Götaland sker samverkan 
inom  Västbusöverenskommelsen. En SIP/Västbusplan gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola och 
ansvarsfördelningen blir tydlig. Detta ett bra verktyg för samordning mellan verksamheter. 

Elever med extra sårbarhet  
Elever har olika förutsättningar och psykosociala erfarenheter och är därför olika sårbara 
för de krav eller påfrestningar det kan innebära att gå i skolan. Att ingå i en grupp med 
jämnåriga, arbeta uthålligt med kognitivt krävande uppgifter eller att sitta stilla under 
lektioner kan vara kravfullt för vissa elever. Extra sårbara är till exempel elever med långvarig 
sjukdom, kroniska sjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar. 
Även en elev som befinner sig i en socialt belastad situation kan bära med sig en oro oavsett 
orsak till situationen och kan få svårt att klara skolans förväntningar på prestationer. 
Andra riskgrupper är till exempel elever som upplevt trauma eller upprepade separationer.

Källa: Vägledning för elevhälsan,  Socialstyrelsen och Skolverket 2016



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Stensson 
Handläggare 
033 357763 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00240 1.1.3.1 
 

  

 

Initiativärende GVUN 191210 - Förbättra överlämningen 

mellan grundskola och gymnasieskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

processen för överlämning mellan grundskola och gymnasieskola, samt 

förklarar uppdraget slutfört.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolan och skolan har i enlighet med rådande styrdokument i uppdrag att 

samarbeta för att stödja barns och elevers allsidiga utveckling och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv.  

 

I syfte att kvalitetssäkra barns och elevers övergångar mellan skolformer finns i 

Borås Stad en gemensam övergångsplan framtagen (se bilaga 1). Planen har 

tagits fram i samverkan mellan de olika skolformerna och utgår från de mål och 

riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Revidering av planen sker 

årligen i samverkan mellan berörda förvaltningar. Inom Sjuhärads 

samverkansområde har varje skola utsett en representant med särskilt ansvar att 

säkra övergångar mellan skolor och skolformer. 

 

I övergångsplanen uttrycks att samverkan ska ske för att stödja barns och 

elevers övergångar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn och elever som 

är i behov av särskilt stöd eller andra barn och elevgrupper som verksamheten 

särskilt behöver beakta. Det kan handla om de barn och elever som under en 

kortare eller längre tid kan behöva extra anpassningar eller särskilda 

stödåtgärder, men även de barn och elever som behöver stöd under hela sin 

skoltid. Den avlämnande verksamheten ska ge relevant information till den 

mottagande verksamheten. Den mottagande verksamheten ska aktivt ta emot 

och använda sig av informationen. 

 

I anslutning till övergångsplanen finns ett detaljerat årshjul framtaget där det 

framgår på vilket sätt och när i tid överlämning av information ska ske mellan 

skolformerna (se bilaga 2). Den omfattar såväl överlämning av information 

mellan grundskolan och kommunala gymnasieskolor som mellan grundskolan 

och de fristående gymnasieskolorna. För informationsöverföring till de 

fristående gymnasieskolorna ansvarar specialpedagog med förvaltnings-
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övergripande uppdrag att säkra övergångar. De fristående gymnasieskolorna har 

möjlighet att återkoppla synpunkter på övergångsprocessen direkt till ansvarig 

specialpedagog eller vid de två tillfällen under året då de fristående 

gymnasieskolorna träffar representanter från GVUF (kvalitetssamtal och 

informationsmöte). 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen anser att den övergångsplan som 

finns framtagen i Borås Stad är ändamålsenlig. Däremot finns det variationer i 

kvalitén på den information som överlämnas från grundskolan till 

gymnasieskolan. Syftet med att man årligen träffas för att gemensamt revidera 

den gemensamma planen och årshjulet är dels att göra förbättringar i de rutiner 

som redan finns men också att uppmärksamma eventuella kvalitetsbrister så att 

respektive förvaltningen kan åtgärda dessa.    

Beslutsunderlag 

1. Plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer 

2. Årshjul för övergång mellan åk. 9 och gymnasieskolan                

Samverkan 

FSG 2020-03-25 
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Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Gemensam plan för övergångar inom och mellan skolor och 

skolformer  

 
 
 
Inledning 
  
Detta material är framtaget för att kvalitetssäkra och underlätta barns och elevers fortsatta lärande 
vid övergångar inom och mellan skolformer eller vid byte av verksamhet. Detta är ett gemensamt 
ansvar för hemkommun och huvudman, rektor, barn- och elevhälsa, studie och yrkesvägledare 
samt pedagoger. 
  

Förskolan och skolan har i uppdrag att samarbeta för att stödja barns och elevers allsidiga 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Denna plan utgår från de mål och riktlinjer 

som gäller för respektive verksamhet. Det är viktigt att tillvarata och bygga vidare på de 

kunskaper och färdigheter som barn och elever har med sig från tidigare verksamheter. Vid byte 

av verksamhet ska samverkan ske för att stödja barns och elevers övergångar. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn och elever som är i behov av särskilt stöd eller andra 

barn och elevgrupper som verksamheten särskilt behöver beakta. Det kan handla om de barn och 

elever som under en kortare eller längre tid kan behöva extra anpassningar eller särskilda 

stödåtgärder, men även de barn och elever som behöver stöd under hela sin skoltid. 

Övergångar från en verksamhet till en annan är viktiga händelser för alla barn och elever. Barn 

och elever har rätt att vara bärare av sin egen information utifrån inflytande och 

delaktighetsperspektivet i styrdokument. Den avlämnande verksamheten ska ge relevant 

information till den mottagande verksamheten. Den mottagande verksamhet ska aktivt ta emot 

och använda sig av informationen. 

Det är viktigt att informationen som överlämnas utgår från de arbetssätt, metoder, områden och 

lärandemiljöer barnen/eleverna befunnit sig i.  

Materialet  riktar sig till förskola, förskoleklass, fritidshem, pedagogisk omsorg , de obligatoriska 

skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även friförskola och friskola kan nyttja 

planen.  

De årshjul som presenteras i materialet ska kompletteras med en lokal handlingsplan  inom varje 

skolområde där verksamheten datumsätter när aktiviteter skall ske och vad verksamheten ska 

fokusera på i övergångsarbetet. 

Framgångsfaktorer 

Tre faktorer har visat sig vara extra framgångsrika vid övergångar. Den första handlar om vikten 

av ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan/skolan och vårdnadshavare. Den andra lyfter 



fram betydelsen av samverkan och synkronisering. Den tredje faktorn belyser vikten av att 

dokumentation om barn och elever behöver hålla hög professionell nivå. 

Förtroendefullt samarbete 

Samarbetet med vårdnadshavare är den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med övergångar 

men även med barn/elev utifrån ålder och mognad. Vårdnadshavarna blir mer positiva till att 

information överlämnas när de känner att det finns ett förtroendefullt samarbete.  

Samverkan och synkronisering   

Tre grundläggande förutsättningar lyfts fram för en lyckad samverkan; styrning, struktur och 

samverkan. Detta har vi i Borås Stad tagit fasta på genom: 

 Styrning där Borås Stad använder en gemensam plan som skapar kontinuitet och stödjer 

barns och elevers fortsatta lärande och hälsa.  

 Struktur som anger hur detta ska gå till i årshjulen.  

 Samsyn där man når en förståelse för verksamheternas uppdrag, resurser och 

begränsningar. Till exempel att lärare delger varandra hur de tolkar kunskapskrav och hur 

de gör anpassningar inom undervisningen samt vid bedömningssituationer. 

Professionell dokumentation 

Dokumentationen ska ge den mottagande verksamheten information för att kunna möta 

barnet/eleven utifrån dennes förutsättningar och behov. Dokumentationen ska vara tydlig och 

innehålla relevant och aktuell information. Den får inte innehålla värdeladdade ord eller 

personliga egenskaper. Det är viktigt att information delges utifrån de arbetssätt, metoder, 

områden och lärande miljöer som barnet/eleven befunnit sig i. 

 

Arbetsgång för övergång i grundskolan mellan Borås Stad och annan 

huvudman 

 

V 2 I samband med det obligatoriska skolvalet samråder Borås Stad och friskolor senast vecka 2 

kring skolplaceringar inför nästa läsår, chef för Kvalité och Utveckling kallar. Elever som ansöker 

om och beviljas skolbyte efter vecka 2 hanteras löpande enligt nedan. 

V 3-7  Friskolor lämnar löpande kompletterande information eller listor med antagningar till 

GRF placeringsenhet. 

V 6-8 Får vårdnadshavare och skolorna besked om placering i kommunala grundskolor, gäller 

förskoleklass, vissa skolor åk 3-4 (Svedjeskolan, Tummarpskolan, Kerstinsgårdskolan), alla åk 6-7 

övergångar 

Ovanstående sker också löpande under året. 

 

Grundskola Borås Stad 

Vid elevs avgång till en ny huvudman ska ett avgångsintyg utfärdas enligt Skolförordning 

2011:506 6 kap 17§ och18§, blankett finns. 



Avgångsintyget skrivs av överlämnande rektor. Avgångsintyget ska sändas till elevens 

vårdnadshavare. Om det är känt var eleven ska fortsätta sin utbildning ska intyget sändas till 

rektor på den nya skolan. 

Vid avgång för elever som haft extra anpassningar och/eller särskilt stöd ska blanketten 

”Överlämning vid övergångar för barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt 

stöd” användas enligt Borås Stads ”Plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. 

Resultat för NP nationella prov som ej rapporterats till SCB bifogas. 

 

Friskola Borås Stad  

När elev blivit antagen hos friskola i Borås Stad informerar den nya huvudmannen 

vårdnadshavare att de ska meddela den tidigare skolan att eleven avser att byta skola. 

När eleven tackat ja till en plats hos friskola i Borås Stad informerar den nya skolan  

vårdnadshavarna att eleven förlorar sin plats i kommunala skolan. 

Friskolan meddelar GRF placeringsenhet att elev tackat ja till friskola via e-post till 

kontaktperson. 

Kontaktperson meddelar berörd rektor och registrering i Extens 

 

Kontaktperson på Grundskoleförvaltningen verksamhetssamordnare Christina Persson 

telefonnummer: 033-353465 christina.persson@boras.se 

 

Stöd för övergångar 

För att få en samlad bild av övergångsarbetet bör varje enhet utse övergångssamordnare som 

säkerställer kvaliteten och underlättar arbetet. 

Årshjul och blanketter 

 Årshjul övergång förskola till förskoleklass Bilaga 1 

 Årshjul övergång förskoleklass till årskurs 1 Bilaga 2 

 Årshjul övergång årskurs 3 till årskurs 4 Bilaga 3 

 Årshjul övergång årskurs 6 till årskurs 7 Bilaga 4 

 Årshjul övergång årskurs 9 till gymnasiet Bilaga 5 

 Överlämning vid övergång för barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt 

stöd (blankett) Bilaga 6 

 Blankett Överlämning mellan förskola och förskoleklass. Bilaga 7 

 

Barn och elevgrupper att särskilt beakta 

Begreppet ” Barn och elever att särskilt beakta” används i Skolverkets material ”Övergångar 

inom och mellan skolor och skolformer”. Begreppet inkluderar förutom nedanstående även 

barn/elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Begreppet används också i årshjulen 

som är bilagor till detta dokument. 

 Barn och elever som är nyanlända, gömda och ensamkommande  



 Elever som har rätt att läsa efter grundsärskolans och gymnasiesärskolans kursplaner  

 Särskilt begåvade barn och elever 

 Placerade barn och ungdomar inom samhällsvård 

 Elever som får sin undervisning i kommungemensam särskild undervisningsgrupp 

 Elever som får särskild undervisning på sjukhus 

 Elever som får sin undervisning på specialskolor 

 Barn/ungdom  i familjer som systematiskt flyttar  

 Barn och elever med skyddade personuppgifter 

 Barn och elever som är hemlösa 

 Barn och elever med hög frånvaro 

 

 

Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt 

Rättssäkerhet och samtycke 

En av utgångspunkterna i skollagen (2010:800) är att stärka barnens och elevernas rättssäkerhet. 

Samverkansskyldigheten gäller såväl övergripande nivå som i enskilda ärenden. När det handlar 

om enskilda elever är huvudprincipen att samtycke ska inhämtas från den enskilde eller, om det är 

fråga om underåriga, från vårdnadshavare.   

När samtycke inte är möjligt gäller sekretess eller tystnadsplikt.1 Det finns emellertid vissa 

undantag och begränsningar i sekretessen och tystnadsplikten som i vissa fall möjliggör 

uppgiftsutbyte utan samtycke. Exempelvis kan en menprövning leda till att vissa uppgifter får 

lämnas ut trots att den enskilde vägrat lämna samtycke.  

Ytterst handlar det om en avvägning mellan olika intressen. Intresset av att med mesta möjliga 

kunskap snabbt kunna se vilken åtgärd som behövs ställs mot intresset att skydda den enskildes 

integritet. När barnskyddsaspekten inträder är anmälan enligt socialtjänstlagen en skyldighet 

oavsett samtycke eller ej. Skyldigheten att anmäla är sekretessbrytande.2   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
2 Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. Handbok. Socialstyrelsen (2004). 



Årshjul  övergång mellan årskurs 9 och gymnasiet 2019-12-10  Bilaga 5 
 
 

Lokal 
datum 

Månad 
 

Aktivitet Underlag Deltagare Ansvarig 
 

  
Löpande 
under året 

Möte för elever som skolan särskilt 
behöver beakta  
Utvärdering av elevens nuvarande situation. 
Identifiera behov för innevarande och 
kommande läsår.  
 

Elevakt i ProReNata och 
extra anpassningar 

Åk 9 elev, vårdnadshavare 
klasslärare och berörd 
elevhälsopersonal. 

Rektor GRF 

 Augusti-
Oktober 

Tidig övergång 
Samtal med elev och vårdnadshavare om 
kommande gymnasieval och de behov som 
behöver tillgodoses. Individuell plan 
planeras tillsammans med vårdnadshavare 
och elev.  

 Elev, vårdnadshavare, 
klasslärare och eventuell 
elevhälsopersonal. 

Rektor GRF 

 September
-december 

Vägledningssamtal inför gymnasievalet 
Förberedande samtal inför gymnasiet, 
enskilda och i klasser 

 Åk 9 elever och SYV 
GRF 

SYV GRF 

 September Utvärdering av övergångsarbetet 
 

 Specialpedagoger GVUF Sammankallande 
specialpedagoger 
GVUF 

 Oktober-
november 

Besöksdagar 
Åk 9 elever besöker gymnasieskolor 
 

 Åk 9 elever och elever på 
gymnasiet, lärare GRF, 
SYV och personal från 
GVUF. 

Gymnasiechefen 

 November Utvärderings- och planeringsmöte 
Utvärdering av föregående läsårs 
övergångsarbete samt planering inför 
kommande arbete. Vad har fungerat bra och 
mindre bra? Vilka förväntningar finns på 

Gemensam plan för 
övergångar inom och 
mellan skolor och 
skolformer  
 

Verksamhetsutvecklare 
elevhälsa och grundskola.  
Representant GVUF och 
från EHT GRF. SYV 
GVUF. Chef för 

Chef för elevhälsan 
 
 



respektive avlämnande och mottagande 
verksamhet gällande information och 
dokumentation? 
 
 

Överlämningsblankett i 
ProReNata.  

elevhälsan. Fackliga 
representanter.  
 
 

 November
-december 

Öppet Hus  
Besök anordnas för elever i åk 9 och 
vårdnadshavare på gymnasieskolorna. 
 

 Åk 9 elev, 
vårdnadshavare, personal 
och elever från GVUF. 

Gymnasiechef 

 December Revidering av lokal övergångsplan  Den centrala 
övergångsplanen 

EHT, SYV, Rektor 7-9 Rektor 7-9 

 Januari Val 
 Ansökan via webben till gymnasieskolan. 

 Åk 9 elev och SYV på 
GRF 

SYV på GRF 

 Mars Tidig övergång extraordinära behov 
 

Dokumenteras i ProReNata 
blankett ”Elever med 
extraordinära behov” 
 
Begreppslista i plan för 
övergångar 

Sammankallande 
specialpedagoger GVUF, 
Systemansvarig Prorenata 

Rektor 7-9 

 Mars-april Tidig övergång extraordinära behov 
Sammankallande specialpedagoger GVUF 
kontaktar berörd elevhälsopersonal på GRF 

 Sammankallande 
specialpedagoger GVUF, 
berörd elevhälsopersonal 
GRF 

Sammankallande 
specialpedagoger 
GVUF 

 April - maj Utskick av överlämningsblankett till 
friskolor och skolor i kranskommuner 
 

 Informationen skickas till 
rektor på friskolor och 
skolor i kranskommuner 

Specialpedagog 
GVUF 

 April – maj Omvalsperiod  
Möjlighet att ändra sin ansökan via webben 
till gymnasieskolan. 

 Åk 9 elev och eventuellt 
SYV på GRF 

SYV på GRF 



 April - juni Gymnasiemässa 
Grundskolor bjuder in gymnasieskolor för 
att presentera sina utbildningar på respektive 
skola 

 ÅK 8 elever och SYV 
på GRF 

Kommunikatör 
GVUF Ida 
Saapunki 

 30 juni Deadline ProReNata 
Sista datum för dokumentation i 
överlämningsmappen i ProReNata 
 

  Rektor 7-9 

 Augusti Möte mellan GVUF och Friskolorna 
Överlämning av de elever som skolan särskilt 
bör beakta.  

 Specialpedagoger på 
GVUF och representant 
från friskolorna 

Sammankallande 
specialpedagog 
GVUF 

 Augusti  Informationsöverlämning 
Lista med elever som har 
överlämningsdokumentation i ProReNata 
skickas till GVUF 
 

  Systemansvarig 
Prorenata och 
sammankallande 
specialpedagog 
GVUF 

 Augusti Fördelning av elever med 
överlämningsdokumentation 
Även information om elever med 
extraordinära behov. 

Lista med elever som har 
överlämningsdokumentation 
i ProReNata 

Specialpedagoger GVUF Sammankallande 
specialpedagog 
GVUF 

 Augusti Tidigt möte 
Möte avseende elever med extraordinära 
behov 

 Elev, vårdnadshavare, 
ansvarig specialpedagog 

Rektor GVUF 



 Augusti-
september 

Kontakt mellan GVUF och GRF 
Vid behov av ytterligare information kring 
överlämningsdokumentationen 

Överlämningsdokumentatio
n i ProReNata 

Specialpedagoger GRF och 
GVUF 

Specialpedagoger 
GVUF 

 



 
 
Överlämning vid övergångar för elever i behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd 
 

För överlämnande av pedagogisk dokumentation och information vid övergångar mellan 

skolformer. 

 

Sedan i juli 2018 krävs inte samtycke från vårdnadshavare för överlämning av information till 

mottagande skola (Skollagen, kap 3, 12 j §). Överlämnande skola behöver dock samråda med 

elev och vårdnadshavare om innehållet i överlämningen (Skolverket, 2020-03-13, 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/overlamning-vid-skolbyte) 

Vid byte av skolform ska mottagande skola skyndsamt informera överlämnande skola om att 

eleven tagits emot (Skollagen, kap 3, 12 j §).  

 

 
Elevens personuppgifter 
Namn  

 

Personnummer  

 

Vårdnadshavare 1                                 Vårdnadshavare 2 
Namn 

 

Namn 

 

Adress 

 

Adress 

 

Telefonnummer/mobilnummer 

 

Telefonnummer/mobilnummer 

 

□ Behov av tolk  

   Språk 

□ Behov av tolk 

   Språk 

 

Avlämnande skola                                 
Datum 

 

Skola  

 

Klass 

 

Ansvarig lärare                                                                                               Telefon/mobil 

 

Överlämningsansvarig                                                                                   Telefon/mobil 

 

 

  

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/overlamning-vid-skolbyte


Utifrån inflytande och delaktighetsperspektivet är det viktigt att eleven är bärare av sin 

egen information anpassad efter ålder och mognad och därför fått ta del av 

nedanstående dokumentation: 

 
Överlämnande: information och extra anpassningar 
□ Tekniska 

kompensatoriska 

hjälpmedel 

□ Alternativ 

kompletterande 

kommunikation 

AKK/språkstöd 

□ Tydliggörande 

pedagogik 

visualiserande 

arbetssätt 

□ Stöd av 

resursperson 

□ Anpassningar i 

läromedel, material  

och provsituationer 

 

□ Anpassningar av 

undervisning 

□ Anpassningar av 

helheten under dagen 

t.ex. fritids, lek 

raster, måltider 

□ Modersmåls-

undervisning, 

studiehandledning, 

språkstödjare 

□ Notering gällande frånvaron 

 

□ Notering gällande social information och 

sociala behov 

 
Beskriv hur stödet har sett ut inom de områden som kryssats i under Överlämnande: 

information och extra anpassningar. Här kan även lämnas övrig information av vikt. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Behövs ytterligare plats för dokumentation använd baksida på detta blad. 

 

 



Överlämnande: dokumentation  
Pedagogisk 

utredning  

 

□ Bilaga bifogas 

 

Åtgärdsprogram 

 

 

□ Bilaga bifogas 

Utvärdering av ÅP 

 

 

□ Bilaga bifogas 

IUP med skriftliga 

omdömen  

 

□ Bilaga bifogas 

 

Övriga utredningar  
Gjorda utredningar och datum för dessa, bifogas om möjligt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vid frågor, kontakta susanna.kyllonen@boras.se 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr GVUN 2019-00240 1.1.3.1 

Initiativärende GVUN 191210 - Förbättra överlämningen mellan 
grundskola och gymnasieskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur 
överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker vid nämndens sammanträde 
2020-03-31.         

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i 
initiativärende ”Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola” 
2019-12-10 föreslagit nämnden: 

- att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa hur 
överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker.  

- att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att i samarbete med 
Grundskoleförvaltningen utreda hur överlämningen mellan grundskola och 
gymnasieskola, inklusive de fristående gymnasieskolorna, kan förbättras.  

     

Presidiet fick i uppdrag av nämnden att bereda ärendet. Förslaget är att i ett första steg 
uppdra till förvaltningen att redovisa för hur överlämningen mellan grundskola och 
gymnasieskola sker, och att därefter ta ställning till det andra förslaget.               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från M och KD 2019-12-10  ”Förbättra överlämningen mellan 
grundskola och gymnasieskola”                  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 224 Dnr GVUN 2019-00240 1.1.3.1 

Initiativärende - Förbättra överlämningen mellan grundskola 
och gymnasieskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitterar initiativärendet till presidiet för 
beredning.      

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Björn-Ola Kronander (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund (KD) lägger vid 
dagens sammanträde ett initiativärende ”Förbättra överlämningen mellan grundskola 
och gymnasieskola (bilaga 5 till protokollet). De föreslår nämnden besluta att uppdra 
åt förvaltningen att redovisa hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola 
sker, samt att i samarbete med Grundskoleförvaltningen utreda hur överlämningen 
mellan grundskola och gymnasieskola inklusive de fristående gymnasieskolorna kan 
förbättras.   

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende – Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola      

Yrkanden 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden yrkar att 
initiativärendet remitteras till presidiet för beredning. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller Mitt-S-Samverkans förslag.      

 

 

 



INITIATIVÄRENDE  2019-12-10 
GYMNASIE- OCH VUXENUTB.NÄMND  Sida 1(1) 

 

     

Initiativärende  
”Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola” 
 
Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Borås är Borås Stads ansvar. Oavsett om en elev 
väljer att gå i kommunal skola eller hos en fristående aktör är det Borås Stads skyldighet att se till 
individens bästa, när det gäller utbildning. Borås Stad bör därför underlätta för alla mottagande 
skolor när en elev ska börja i en ny skola, oavsett skolenhet och ålder på eleven. Det har 
framkommit att överlämningen mellan grundskola och fristående gymnasium inte fungerar 
optimalt. Samarbetet mellan grundskolor och alla gymnasieskolor måste förbättras för att 
säkerställa elevens bästa förutsättningar för en optimal möjlighet till lärande och gedigen 
utbildning enligt Bildningsstaden Borås intentioner. Detta även för att uppfylla Skolverkets 
kriterier och Skollagen för överlämning mellan olika skolformer, 3 kapitlet 12 j § skollagen. 
 
Baserat på ovanstående föreslår Kristdemokraterna och Moderaterna att Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
−  att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa hur överlämningen  
 mellan grundskola och gymnasieskola sker. 
−  att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att i samarbete med  
 Grundskoleförvaltningen utreda hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola, 
 inklusive de fristående gymnasieskolorna, kan förbättras. 
 
 
 
För Allianspartierna i Borås 
 
Oliver Öberg Björn-Ola Kronander Lisa Berglund  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
Daniel Nikolov Rasmus Kivinen Alexandra Florén  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
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Instans 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00053 1.1.3.1 
 

  

 

Initiativärende GVUN 200128 - Utred kostnaden av 

användningen av distributionscentralen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända upprättad 

skrivelse till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden lade vid nämndsammanträdet den 28 januari ett initiativärende där 

man föreslog nämnden besluta att uppdra åt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa hur kostnadsutvecklingen har sett ut 

samt presentera prognos vid användningen av distributionscentralen. 

Förvaltningen föreslogs också redovisa om verksamheten har upplevt någon 

förändring i kvalitén, såväl på tjänsten som levererade varor. 

Nämnden beslutade att remittera initiativärendet till presidiet för beredning.  

     

Det ställs stora krav på den mat som tillagas och serveras i våra verksamheter. 

Bland annat handlar det om följande funktioner och mål, enligt statliga och 

kommunala beslut, som maten ska uppfylla. Den ska vara: 

• vällagad från grunden 

• näringsberäknad 

• klimatanpassad 

• 50 procent ekologisk 

• till stor del vara närproducerad 

• därtill hålla sig inom den ekonomiska ramen 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har konstaterat att råvarorna har 

ökat i pris genom den upphandling som gäller sedan 2019 på ett sätt som 

nämnden inte hade förutsett. Detta har lett till en ansträngd ekonomi. 

Den strategiska kostfunktionen ligger under Kommunstyrelsen. Med 

ovanstående som bakgrund ber Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden om 

stöd från Kommunstyrelsen med en grundlig genomgång av hur alla strategier, 

krav och mål (lokala och nationella) när det gäller maten ska kunna förverkligas.             



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende GVUN 200128 – Utred kostnaden av användningen av 

distributionscentralen                                

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 
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§ 20 Dnr GVUN 2020-00053 1.1.3.1 

Initiativärende - Utred kostnaden av användningen av 
distribustionscentralen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitterar initiativärendet till presidiet för 
beredning.      

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lägger ett 
initiativärende (bilaga 4 till protokollet) där man föreslår nämnden besluta att uppdra 
åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa hur 
kostnadsutvecklingen har sett ut samt presentera prognos vid användningen av 
distributionscentralen. Förvaltningen föreslås också redovisa om verksamheten har 
upplevt någon förändring i kvalitén, såväl på tjänsten som levererade varor.      

 

 



INITIATIVÄRENDE  2020-01-28 
GYMNASIE- OCH VUXENUTB.NÄMNDEN 

     

Utred kostnaden av användningen av distributionscentralen 

 
Det har framkommit att distributionscentralen medfört en del kostnader för skolorna i Borås 
Stad samt att en del logistiska problem har funnits när mottagande av stora leveranser ska ske 
samtidigt.  
  
Baserat på ovanstående information föreslår Kristdemokraterna och Moderaterna att Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
− att uppdra åt Gymnsie-och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa för nämnden hur 
kostnadsutveckling har sett ut samt presentera prognos vid användningen av 
distributionscentralen  
 
− att uppdra åt Gymnsie-och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa om verksamheten har 
upplevt någon förändring i kvalitén, såväl som på tjänsten som på levererade varor. 
 
 
 
 

 
 
För Allianspartierna i Borås 
 
Oliver Öberg Björn-Ola Kronander Lisa Berglund  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
Daniel Nikolov Rasmus Kivinen Alexandra Florén  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
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Dnr GVUN 2019-00019 1.1.3.1 
 

  

 

Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i 

Boråsregionen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser xxxx att tillsammans med Oliver 

Öberg (M) vara nämndens representanter för gymnasie- och 

vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen mandatperioden 2019-2022. 

Beslutet ersätter tidigare fattat beslut 2019-02-19, § 35.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunerna i Boråsregionen (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) utser inför varje ny mandatperiod representanter 

att delta i möten och bevaka gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i regionen. 

Från Borås Stad utsågs representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

för mandatperioden 2019-2022 vid nämndens sammanträde 2019-02-19, § 35. 

Då Leila Pekkala (S) för tillfället inte har möjlighet att fullgöra sina uppdrag som 

förtroendevald behöver nämnden besluta om en ny representant.                      

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-02-19, § 35                                

Beslutet expedieras till 

1. Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-19 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr GVUN 2019-00019 1.1.3.1 

Representanter från Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och 
vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Leila Pekkala (S) och Oliver Öberg 
(M) att vara nämndens representanter för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i 
Boråsregionen mandatperioden 2019-2022.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Boråsregionen (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) utser inför varje ny mandatperiod representanter 
att delta i möten och bevaka gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i regionen. 
Från Borås Stad utses representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
för mandatperioden 2019-2022.               
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Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00001 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2020-02-13—2020-03-18 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2020-02-13—2020-03-18.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(4) 

Datum 
2020-03-19 

 
Sammanträde: 2020-03-31 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

 

 
   FSG-protokoll 2020-03-25  

2020-03-17 12668 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

4. Beslut från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i mål nr 1038-20. 

Avskrivning av ärende. 

2020-00035 

2020-03-17 12667 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

4. Beslut från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i mål nr 1041-20. 

Avskrivning av ärende. 

2020-00041 

2020-03-17 12666 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

4. Beslut från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i mål nr 1040-20. 

Avskrivning av ärende. 

2020-00040 

2020-03-17 12665 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

4. Beslut från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i mål nr 1039-20. 

Avskrivning av ärende. 

2020-00038 

2020-03-16 12664 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

4. Beslut från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i mål nr 1037-20. 

Avskrivning av ärende. 

2020-00031 

2020-03-16 12663 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

4. Beslut från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i mål nr 1036-20. 

Avskrivning av ärende. 

2020-00030 



 
Datum 

2020-03-19 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-03-16 12662 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

4. Beslut från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i mål nr 1035-20. 

Avskrivning av ärende. 

2020-00043 

2020-03-16 12661 

 

IN Förvaltningsrätten i 

Jönköping 

4. Beslut från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i mål nr 1034-20. 

Avskrivning av ärende. 

2020-00026 

2020-03-10 12653 

 

IN Västra Götalandsregionen 2. Förtydligande av omfattningen av 

samverkansavtal naturbruksutbildning 

2019-2022 mellan Västra 

Götalandsregionen och länets 49 

kommuner 

2019-00083 

2020-03-10 12642 

 

IN Miljöförvaltningen 2. Kontrollrapport från 

Miljöförvaltningen efter oanmäld 

inspektion vid Yrkeshögskolans 

cafeteria 

2020-00065 

2020-02-28 Dok. finns 

hos sekr. 

UPPR Upphandlingsdelegationen 

GVUN 

Protokoll från 

Upphandlingsdelegationens 

sammanträde 2020-02-28, Beslut 

angående upphandling av utbildning i 

svenska för invandrare 

 

2020-02-26 12603 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

lärcentrum år 2019 

2019-00116 

2020-02-26 12601 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket Statsbidrag för 

lärcentrum för 2020.  

2020-00079 

2020-03-02 12600 

 

IN Västra Götalandsregionen Mål- och inriktningsdokument för 

2020, Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Västra 

Götalandsregionen 

2020-00078 



 
Datum 

2020-03-19 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-03-02 12599 

 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges 

beslut 2020-02-20 § 19 Reviderad 

kostpolicy  

2020-00077 

2020-02-28 12594 

 

IN Kommunstyrelsen 4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 

beslut 2020-02-17 § 63 Nämndbudget 

och reviderad investeringsbudget 2020 

2019-00112 

2020-02-26 Dok. finns 

hos sekr. 

 

IN Migrationsverket 2. Beslut från Migrationsverket om 

ersättning för utbildningskostnader för 

tillståndssökande elever. 

2020-00069 

2020-02-25 12566 

 

IN Skolverket Statsbidrag för gymnasieskolans 

introduktionsprogram för 2020. 

2020-00071 

2020-02-18 12532 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Borås Stads svar på remiss: 

Samverkan för barns och ungas bästa - 

överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen 

2019-00233 

2020-01-13 12520 

 

IN Myndigheten för 

yrkeshögskolan 

Beslut från Myndigheten för 

yrkeshögskolan om avslag att ingå i 

yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag 

eller särskilda medel, Webbutvecklare 

JavaScript 

2019-00164 

2020-01-13 12519 

 

UPPR Myndigheten för 

yrkeshögskolan 

Beslut från Myndigheten för 

yrkeshögskolan om att ingå i 

yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag 

eller särskilda medel, Medicinsk 

sekreterare 

2019-00163 

2020-01-13 12518 

 

IN Myndigheten för 

yrkeshögskolan 

Beslut från Myndigheten för 

yrkeshögskolan om att ingå i 

yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag 

eller särskilda medel, Logistikdesigner 

2019-00162 



 
Datum 

2020-03-19 
 

 
Sida 

4(4) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-01-13 12517 

 

IN Myndigheten för 

yrkeshögskolan 

Beslut från Myndigheten för 

yrkeshögskolan om att ingå i 

yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag 

eller särskilda medel, Garment 

technical designer 

2019-00161 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00002 1.1.3.25 
 

  

 

Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2020-03-12 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2020-03-12.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 
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Datum 
2020-03-19 

 
Sammanträde: 2020-03-31 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2020-03-12 12650 

 

UT Skolinspektionen Expedierat yttrande till Skolinspektionen - 

Anmälan mot Almåsgymnasiet dnr 

2020:1618 

2020-00068 
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2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 31 mars 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 3.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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