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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 2 maj 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Utvärdering 2015 av Plan för lika rättigheter och
möjligheter 2014-2016 för Stadskansliet.
(2015/KS0838 026-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

PF

2

1

Tillsättning av tjänst som avdelningschef för Centrum för
kunskap och säkerhet (CKS).
(2016/KS0365 023-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Visions pensionärssektion i Borås, ansökan om
driftbidrag för 2016
(2015/KS0280 705-1)

(Bil)

b)

Södra Älvsborgskretsen av Pensionerade Lärares
Riksförbund (PLR), ansökan om driftbidrag 2016
(2015/KS0282 705-1)
(Bil)

c)

MerKraft – Borås Stads Personalklubb, ansökan
om driftbidrag år 2016
(2015/KS0275 805-1)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
PF

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 15 februari-31 mars 2016: ärendenummer 53, 77, 81,
92-97, 99-103, 105-109, 111-130, 132-161, 163-172,
175-182, 184-188, 190-191, 193-227/2016)
(2016/KS0002 023-1)
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b)

Delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
(Den 7 mars 2016: ärendenummer 4-5/2016)
(2016/KS0003 023-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärende:
a)

Kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska
uppdrag vid förskolan Paletten.
(2016/KS0321 718-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

KU

2

3

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås.
(2014/KS0456 624-3)

(Bil)

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Fler speciallärare på skolorna i Borås.
(2014/KS0455 624-3)

(Bil)

KU

4

Svar på motion av Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp –
ett måste för en aktiv barnkommun!
(2012/KS0129 701-3)
(Bil)

KU

5

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Motverka
våldsbejakande extremism!
(2015/KS0209 106-3)

(Bil)

Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.
(2016/KS0372 106-1)

(Bil)

KU
E

6
1

Anmälningsärenden:
a)

Flyktingmottagande 2016 – anvisningsmodell för
asylsökande ensamkommande barn
(2016/KS0336 133-3)

(Bil)
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b)

Frågor om samordning av uppgrävning och nedläggning av fiber.
(2016/KS0326 107-1)
(Bil)

c)

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016
(2016/KS0338 761-3)

(Bil)

(Förslag: a – c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 januari – 31 mars 2016. Ärende 1-24)
I enlighet med gällande delegation har under perioden januari
till mars beslutats om 24 nya betalkort, varav 21 st har en
kreditgräns på 3.000:- kr, 1 st en kreditgräns på 4.000:- kr,
1 st en kreditgräns på 9.000:- kr samt 1 st en kreditgräns på
10.000:- kr.
(2016/KS0055 002-1)

b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(15 april 2016. Ärende 03)
Fordringar om en sammanlagd summa av 484 887 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2016/KS0050 108-1)

(Förslag: a – b till handlingarna)
E

3

Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB om godkännande
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola vid
Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun
(2016/KS0195 612-3)
(Bil)

E

4

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en utökning av befintlig fristående skola vid
Realgymnasiet i Borås
(2016/KS0191 162-3)

(Bil)
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E

5

Kommunal borgen för de lokala fiberföreningarna i Bredared,
Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult,
Sundholmen och Vänga
(2016/KS0288 045-1)
(Bil)

E

6

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M); Jourtelefon/applikation för snabba åtgärder gällande
klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande
företeelser
(2015/KS0305 534-2)
(Bil)

E

7

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M); Sanering av klotter inom 24 timmar
(2015/KS0306 289-2)

(Bil)

Projekteringsframställan för ombyggnad av fritidsgård och
Mötesplats Norrby, Västra Nygatan 54.
(2016/KS0347 282-3)

(Bil)

Projekteringsframställan för nybyggnad av Tallbackens
förskola, Stora Vägen, Fristad kv. Sölebo 2:11, Borås
(2016/KS0350 290-3)

(Bil)

E

E

8

9

E

10

Ärendet utgår (Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål
53-16 angående Överklagande av beslut om utebliven kompensation
till fristående skolor och förskolor 2007 – 2013).

E

11

Dom från förvaltningsrätten i mål angående ersättning till fristående
skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem avseende 2015
(2015/KS0333 611-3)
(Bil)

E

12

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående ersättning till
fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem avseende 2016
(2016/KS0291 611-3)

E

13

(Bil)

Remiss från Miljö- och energidepartementet – Promemoria om
ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens
direktiv (EU) 2015/1127
(2016/KS0205 450-2)
(Bil)
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4

Yttrande över samråd planändring Hedvigsborg 1:2.
(2013/KS0425 214-2)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Bygg gångbana
Rydboholm - Borås!
(2014/KS0657 312-2)

(Bil)

Ny tomt för kommunal verksamhet, bostäder.
(2015/KS0327 214-2)

(Bil)

Yttrande planbesked för Norra Brämhult, Brämhult 14:1.
(2015/KS0699 214-2)

(Bil)

Kc 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Tillsättning av tjänst som avdelningschef för Centrum
för kunskap och säkerhet (CKS)
Centrum för kunskap och säkerhet bildar en ny avdelning på Stadskansliet. Till tjänsten som avdelningschef sökte 23 personer. Utav dessa valdes tre ut till en första intervju varav en även gick vidare till
en andra intervju med Kommunstyrelsens presidie. Den person som föreslås bli avdelningschef för
CKS heter Peder Englund och jobbar idag inom Polismyndighetens nationella polisoperativa avdelning
(Noa).
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Peder Englund anställs som avdelningschef för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadskansliet,
Borås Stad.

2016-04-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0365 023
Programområde: 1
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/avdelningschef: 2016-04-15/Svante Stomberg

PF 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

PF 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

KU 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2016-04-12
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-04-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0456 624
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-04-07/Ingegerd Eriksson
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Dnr 2014/KS0456

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Inför elevhälsogaranti i Borås
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam skola, får i uppdrag att utreda hur
en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet. Utbildningsnämnden tillstyrker motionen. Borås Stads Ungdomsråd
ställer sig positivt till motionen. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen. Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen anser att elevhälsan har en viktig roll i att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsans roll ska enligt Skollagen, främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Skollagen anger att eleverna ska erbjudas minst tre hälsobesök som
innefattar allmänna hälsokontroller samt att elever i grundskolan vid behov får anlita
elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser
I motionen anges det att ”elevhälsan ska fungera som elevers första linje till hälsovård” och Kommunstyrelsen menar att elevhälsan också fungerar på det sättet när det
gäller enklare sjukvårdsinsatser.
När det gäller elever med psykisk ohälsa framgår det av Västra Götalandsregionens
riktlinjer att det är primärvården som är första linjens barnpsykiatri, vilket innebär att
elevhälsan ska hänvisa dit i de fallen.
Stadsdelsförvaltningarna har tagit fram en elevhälsoplan som fastställts av stadsdelsnämnderna. I planen anges att elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag, samt att
elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser ingår. Syftet med en gemensam elevhälsoplan med tillhörande rutiner är att elevhälsoarbetet ska bedrivas likvärdigt i hela kommunen.
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Kommunstyrelsen anser att Skollagen och övriga riktlinjer som finns tydligt anger
elevhälsans roll och uppdrag och att det därmed inte finns behov av ytterligare riktlinjer eller garantier.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

MOTION 2014-05-19

Inför en elevhälsogaranti i Borås
Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren. Det är
en utveckling som vi måste ta på allvar.
Skolan är barns och ungas arbetsplats och vi anser att i skolan måste finnas möjlighet
att i ett tidigt skede få hjälp med ohälsoproblem. Elevhälsan har i detta sammanhang
en viktig roll och ska fungera som elevers första linje till hälsovård.
I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har en samlad elevhälsa införts
med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt
personal med specialpedagogisk kompetens. Vi anser att det en betydelsefull
skärpning av lagstiftningen för att ge elever bättre tillgång till flera professioner inom
hälsovården.
Kristdemokraterna har även verkat för att alliansregeringen ska satsa 650 miljoner
under perioden 2012-2015 till elevhälsan. Ett riktat statsbidrag erbjuds
skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Genom satsningen har
bidrag till skolläkare, skolsköterskor, kurator och skolpsykolog betalats ut.
På alltför många skolor erbjuds endast ett minimum av elevvårdande insatser, till
exempel att skolsköterskan endast finns på plats under några få timmar per vecka.
Och på vissa skolor är det brist på tillgång till kuratorer och psykologer. Mot
bakgrund av den ökande ohälsan hos barn och ungdomar är det en oacceptabel
utveckling.
Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti i Borås Stad som ger elever rätt att
inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet.
Med anledning av ovan anförda föreslår vi:
• att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam skola, får i
uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i enlighet
med motionens intentioner.

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum 2016-02-17
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Dnr 2014/KS0456

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion av Falco Güldenpfenning(KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås
Inkomna yttranden i sammanfattning
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande
Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa i alla skolformer förutom vuxenutbildningen.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För dessa insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska,
psykolog och kurator samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska
stödjas.
Mot beaktande av den i motionen beskrivna situationen om bristfällig elevhälsa, som
dock inte kännetecknar Utbildningsnämndens verksamheter där elevhälsan är väl utbyggd och väl fungerande, tillstyrker nämnden förslaget att Stadsdelsnämnd Norr
uppdras att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden menar att det är angeläget att elever med psykisk och/eller fysisk ohälsa får
stöd. Införandet av en elevhälsogaranti enligt motionen är dock inte förenlig med
Västra Götalandsregionens riktlinjer, då primärvården är ”första linjens
barnpsykiatri”. Vid akuta behov av sjukvårdande insatser är eleverna hänvisade till
landstinget och omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen. Stadsdelsnämnden Norr
avstyrker därför motionen
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämnden yttrande i sammanfattning
Enligt Skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Även om åtgärdande insatser ingår i elevhälsans arbete,
anger Skollagen att elevhälsans roll främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.
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Elevhälsan är också ett stöd för rektor och arbetslag och ska vid behov göra en
allsidig elevutredning, innefattande pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala
aspekter, som är inriktad på att ge underlag för åtgärder för elevens skolsvårigheter.
Enligt utarbetade riktlinjer i Västra Götalandsregionen är Primärvården ”första linjens
barnpsykiatri”. Införandet av en elevhälsogaranti enligt motionens intentioner är
därmed inte förenligt med utarbetade riktlinjer i Västra Götalandsregionen.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen
Nämndens yttrande
I motionen föreslås att en elevhälsogaranti ska införas i Borås stad. Elevhälsogarantin
ska ge elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning för att
möta elevens behov.
Enligt 2 kap 25 § skollagen (2010:800) ska elevhälsan främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål,
bedriva ett hälsofrämjande arbete som gynnar alla elevers utveckling och lärande,
samt arbeta förebyggande och aktivt bidra till att motverka ohälsa när risk för ohälsa
finns.
Skolans uppdrag är att ge alla elever det stöd de behöver för att lära och utvecklas så
långt som möjligt mot läroplanens mål. I det arbetet fyller elevhälsan en viktig funktion. Elevhälsans professioner arbetar tillsammans med skolans personal för att möta
alla elevers behov och skapa bästa möjliga förutsättningar för inlärning och utveckling. Elevhälsan ska genom sitt förebyggande arbete, i ett mycket tidigt skede, bidra till
en god inlärningsmiljö och förebygga akuta hälsovårdsinsatser från andra instanser.
Det är av stor vikt för elevers lärande och utveckling att tillgången till elevhälsa är
god. Det råder brist på personal inom de professioner som ingår i elevhälsan. Svårigheter att rekrytera personal med relevant kompetens inom de olika professionerna,
finns i hela Borås stad.
Ungdomsrådet
Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positivt till motionen om att införa en elevhälsogaranti i Borås.
Ungdomsrådets yttrande
Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positivt till motionen om att införa en elevhälsogaranti i Borås. Ledamöterna håller med motionären om att tillgången till elevhälsa
bör stärkas. I skolan behövs fler vuxna dit unga kan vända sig med problem och oro.
Ungdomsrådet anser att det är viktigt att elever som behöver stöd får det snabbare,
ledamöterna anser att det tar lång tid att exempelvis få komma till skolsköterskan
idag.
Flera att ledamöterna återkopplar till Lupp-enkätens resultat (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) där vi ser att unga i stor utsträckning upplever psykosomatiska
besvär. Ledamöterna anser att det borde garanteras på varje skola att skolsköterska är
tillgänglig varje dag. Personal borde finnas tillgänglig hela skoldagen, varje dag. Man
lyfter också att man behöver prata i klasserna om vilket stöd elevhälsan kan ge till
elever, samt om hur psykisk ohälsa påverkar livskvalitet.
Slutligen lyfter ledamöterna att det viktigaste är att personalen är kompetent och gör
sitt jobb på ett bra sätt, man måste känna sig trygg med att kunna gå till kuratorn,
oavsett vilket problem man har.

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfenning (KD): Fler
speciallärare på skolorna i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-04-12
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-04-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0455 624
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-04-07/Ingegerd Eriksson
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

2016-05-02

Dnr 2014/KS0455

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Fler speciallärare på skolorna i Borås
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att kommunstyrelsen utreder hur lärare kan stimuleras att vidareutbilda sig till speciallärare och
tillgodose behovet av specialpedagogisk kompetens på
skolorna i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet.
Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr samt Stadsdelsnämnden Öster
tillstyrker remissen. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker. Ungdomsrådet har inte
lämnat något svar på remissen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen är positiv till att lärare uppmuntras att vidareutbilda sig inom de
ämnesområden där tillgången inte motsvarar efterfrågan.
Stadsdelsförvaltningen Norr har vid kartläggning av lärares behörighet konstaterat att
tillgången på behöriga speciallärare är begränsad. Under de senaste åren har lokala
utbildningssatsningar gjorts för speciallärare som undervisar i särskola och i särskilda
undervisningsgrupper och som saknat relevant behörighet. De har getts möjlighet
genomföra del av studierna inom sin ordinarie arbetstid.
Borås Stad tar fortlöpande del av de statsbidrag som finns för kompetensutveckling.
Inom Lärarlyftet 2016 kan lärare läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som
leder till speciallärarexamen. I utbildningen finns specialisering mot matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt mot utvecklingsstörning vilket väl
motsvarar de behov som finns inom skolan.
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Regeringen har aviserat att det kommer en nationell satsning på kompetensutveckling
i specialpedagogik. Det finns 400 mnkr avsatta, vilket beräknas ge ca 4 mnkr till Borås
Stad om det blir en proportionell fördelning mellan landets kommuner.
Kommunstyrelsen utgår från att nämnderna tar del av de statsbidrag som finns och
att de också uppmuntrar och skapar förutsättningar för lärare att delta i kompetensutvecklingen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

MOTION 2014-05-19

Fler speciallärare på skolorna i Borås
Kristdemokraterna anser att elever med särskilda behov ska få hjälp av personal eller
lärare med rätt kompetens. För att bättre hjälpa de elever som behöver särskilt stöd
krävs fler lärare med specialpedagogisk kompetens.
Det råder brist på specialpedagoger och speciallärare, många jobbar som
speciallärare utan att ha examen. Skolans nya läroplan fr.o.m. 2011 lägger tydligare
fokus på att eleverna ska uppnå kunskapsmålen, det kan ytterligare öka behovet av
stöd till de elever som har svårt att klara målen.
På grund av förestående pensionsavgångar och den stora andelen obehöriga bland
dem som arbetar med specialpedagogiskt stöd gör att prognosen för yrket
specialpedagog/speciallärare visar en ökad brist de kommande åren. Tillgången på
utbildade specialpedagoger och speciallärare i hela landet minskar fram till 2030 då
den beräknas bli cirka 10 000–11 000 och efterfrågan närmare 20 000.
Kristdemokraterna och allianspartierna återinförde speciallärarutbildningen 2008.
För att möta behovet av speciallärare tillförs 3000 nya utbildningsplatser på
speciallärarutbildningen med början 2015. Detta för att det inom en femårsperiod ska
finnas ytterligare 3000 speciallärare. Vi kristdemokrater stöder utbyggnaden av
speciallärarutbildningen men ser utmaningen att fylla utbildningsplatserna för att
möta behovet på skolorna i Borås.
För att möta dagens och framtidens behov av speciallärare i Borås Stad bör
kommunen ansvara för att stimulera lärare till att vidareutbilda sig till speciallärare.
Med anledning av ovan anförda föreslår vi:
•

att kommunstyrelsen utreder hur lärare kan stimuleras att vidareutbilda sig
till speciallärare och tillgodose behovet av specialpedagogisk kompetens på
skolorna i Borås Stad.

För Kristdemokraternas i
Falco Güldenpfennig

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-02-16
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Dnr 2014/KS0455

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion av Falco Güldenpfennig (KD): Fler
speciallärare på skolorna i Borås
Inkomna yttranden i sammanfattning
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Utbildningsnämnden anser att tillgången på lärare inom alla kategorier är en förutsättning för att garantera en god utbildning till alla elever. Det ska också, enligt skollagen, finnas personal inom skolornas elevhälsa som kan tillgodose elevernas behov av
specialpedagogiska insatser. Sådan personal är i regel lärare som har vidareutbildat sig
till speciallärare eller specialpedagog. Det är av största vikt att skolorna fortsatt ska ha
dessa kompetenser. Utbildningsnämnden tillstyrker motionen att kommunstyrelsen
ges i uppdrag att utreda hur lärare kan stimuleras till vidareutbildning inom specialpedagogik så att kompetensen på skolorna kan säkras.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen som föreslår att Kommunstyrelsen
utreder hur lärare kan stimuleras att vidareutbilda sig till speciallärare. Syftet med
utredningen är att tillgodose behovet av specialpedagogisk kompetens på skolorna i
Borås Stad i form av speciallärare. Kommungemensam Förskola och Skola har sedan
tidigare identifierat behovet av fler speciallärare.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Mot bakgrund av att Borås Stad har ett personalpolitiskt program för
kompetensutveckling och personal- och kompetensförsörjning är det inte rimligt att
särskilt lyfta ut en yrkesgrupp så som motionen anger. Motionen bör därför avslås.
Yttrandet i sin helhet
Borås Stad, liksom många andra kommuner runt om i landet, står inför en utmaning
gällande balansen mellan behov av och tillgång till utbildade speciallärare och
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specialpedagoger. Söktrycket på utannonserade specialpedagogtjänster är relativt lågt
och det råder i dag brist på utbildade specialpedagoger.
Borås Stad står dock inför en liknande utmaning gällande tillgången till vissa andra
professioner. Staden är arbetsgivare åt ca 10 000 anställda, varav barn- och elevhälsan
har ca 40 specialpedagogtjänster. Borås Stad har utarbetat ett personalpolitiskt
program för kompetensutveckling och personal- och kompetensförsörjning. Det blir
därför problematiskt att i sammanhanget lyfta ut en yrkesgrupp och särskilt utreda
hur lärare kan stimuleras att vidareutbilda sig inom denna.
Speciallärarprogrammet är en kvalificerad vidareutbildning för lärare. Även specialpedagogutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för lärare. Behöriga
pedagoger kan söka någon av ovanstående utbildningar och kan, efter dialog med
närmsta chef, inom ramen för Borås Stads personalpolitiska program söka ersättning
för sina studier.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen
Nämndens yttrande
En ökad tillgång på utbildade speciallärare och specialpedagoger bidrar till att tillgången på specialpedagogisk kompetens ökar. Det råder idag brist på utbildade speciallärare och specialpedagoger.
Viktigast för elevers lärande och utveckling är den ordinarie undervisningen som eleverna dagligen möter i klassrummet. Att undervisningen är anpassad efter elevers
olika behov och stimulerar till lärande och utveckling är avgörande för elevens möjlighet att utvecklas och lära. Specialpedagogen kan verka som stöd för läraren i arbetet
med att skapa goda förutsättningar för alla elever och anpassa undervisningen efter
elevers olika behov. Speciallärare kan, med sin kompetens, bidra till att enskilda elever
ges det stöd de behöver för att lära och utvecklas så långt som möjligt.
Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till att lärare stimuleras till att vidareutbilda
sig inom det specialpedagogiska området eller andra områden som kan påverka elevernas möjlighet att lära och utvecklas så långt som möjligt.
Ungdomsrådet

Inget svar.

KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp - ett måste för en
aktiv barnkommun!
Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-26 inlämnat
rubricerad motion.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-04-07
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-04-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0129
Programområde: 3
Handläggare: Eva-Maria Sandin, tfn 033- 35 82 02
Datum/avdelningschef: 2016-04-05/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2012/KS0129

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Cerny (FP), Annette
Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig
(KD): Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp ett måste för en aktiv barnkommun!
Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att återinrätta tjänsten som barnrättsstrateg som får i uppdrag att
på ett framgångsrikt sätt arbeta med barn och ungas inflytande i Borås Stad, samt att
tjänsten som barnrättstrateg ansvarar för etableringen av en Pinocchiogrupp i Borås
Stad.
Motionen har varit remitterad till de tre stadsdelsnämnderna och Borås Stads
Ungdomsråd (se bilagor för inkomna remissvar i helhet). De tre stadsdelsnämnderna
avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster tycker att
motionärernas intentioner är bra men samtliga stadsdelsnämnder är tveksamma till att
en ny tjänst ska inrättas inför omorganisationen 2017. De tre stadsdelsnämnderna ger
också exempel på det arbete som idag redan görs gällande barn och ungas inflytande,
t.ex. genom ungdomsråd och elevråd. Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker motionen
och anser att ett barnråd, det motionärerna kallar Pinocchiogrupp, vore ett bra sätt att
tidigt skapa intresse för delaktighet och inflytande. Borås Stads Ungdomsråd är också
positiva till att tjänsten som barnrättstrateg återinrättas.
Kommunstyrelsen delar stadsdelsnämndernas uppfattning, att det här är en fråga för
den nya organisationen och att det är upp till ansvarig nämnd att ta ställning i frågan i
samband med budgetberedningen 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

MOTION
Kommunfullmäktige

2012-02-26

Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv barnkommun!

I Borås Stad tar vi fasta på barns och ungas inflytande samt delaktighet! Utmärkelsen Årets
Ungdomskommun 2010 är ett ypperligt bevis på detta. Under förra mandatperioden gjorde vi
Allianspartier i sexpartimajoritet framgångsrika satsningar på barn och ungdomar. Vi fattade
beslut om allt från näridrottsplatsen på Hulta, den brukarstyrda Skateboard- och BMX-hallen
till framtagandet av Boråspaletten (strategin för barn och ungas inflytande). Som ett nästa
steg i arbetet för en aktiv barnkommun föreslår vi Allianspartier att det inrättas en permanent
tjänst som barnrättsstrateg och att en Pinocchiogrupp etableras i Borås Stad.
En grupp vars röst måste värnas är barnens och där ska Borås Stad visa vägen. Under 2011
har en projektledare för barn och ungas inflytande varit anställd på stadskansliet.
Projektledarens främsta uppgift har varit att kartlägga förvaltningarnas arbete med barn och
ungas inflytande. Vi i Alliansen vill nu att denna tjänst återinrättas, då vi anser att det även
framgent behövs en barnrättsstrateg som arbetar för barns inflytande i Borås Stad.
I Borås kan vi vara stolta över att vi har ungdomsråd både i Stadsdelsnämnderna och under
Kommunstyrelsen som aktivt framför ungdomars synpunkter och åsikter. Vi Allianspartier
anser att ett liknande råd även bör bildas för barn i åldrarna 5-13 år- med namnet
Pinocchiogrupp. Vi föreslår att barnrättsstrategen ansvarar för etableringen av denna grupp.
Ett resultat av etableringen av en Pinocchiogrupp torde i ett långsiktigt perspektiv bli att
rekryteringen till de fyra ungdomsråden är säkrad, vilket medför att Borås Stad tar ansvar för
de demokratiska värderingarna.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunstyrelsen besluta att:
-

Återinrätta tjänsten som barnrättsstrateg som får i uppdrag att på ett framgångsrikt
sätt arbeta med barn och ungas inflytande i Borås Stad.

-

Tjänsten som barnrättsstrateg ansvarar för etableringen av en Pinocchiogrupp i
Borås Stad.

Patric Cerny (FP)
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
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REMISSVAR

Borås Stads Ungdomsråd
Handläggare: Eva-Maria Sandin,

Datum 2016-01-20

vik. ungdomsstrateg, 033-35 82 02

Diarienummer
2012/KS0129

Kommunstyrelsen

Motion: Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp
- ett måste för en aktiv barnkommun!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0129

Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet har beslutat att tillstyrka motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Ungdomsrådet anser att det vore bra att återinrätta tjänsten barnrättsstrateg och att
etablera ett råd för barn. Ungdomsrådet anser dock att rådet ska vara till för barn från
6 år istället för 5 år och att det vore bra att dela upp det i två råd, ett för 6-9-åringar
och ett för 10-13 åringar. Ungdomsrådet tycker också att råden ska ha ett annat namn
än ”Pinocchiogrupp”.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall få
mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i.
Ungdomsrådet vill poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i
kommunen.
Ungdomsrådet tycker att det vore bra att etablera ett råd för barn, liknande det som
finns för ungdomar. Det vore ett sätt att tidigt skapa intresse för deltagande och
inflytande. Det finns många frågor som rådet kan ta ställning till och det är viktigt att
det handlar om sådant som är relevant för dem och att det ”bryts ner” till deras nivå.
Ett råd skulle också göra det möjligt för barn att träffa barn från andra skolor och
delar av kommunen. Ungdomsrådet anser att deltagandet i rådet ska vara frivilligt.
Ungdomsrådet anser dock att rådet ska vara till för barn från 6 år eftersom de då
börjat i förskoleklass. Ungdomsrådet anser också att det vore bra att dela upp det i två
råd, ett för 6-9-åringar och ett för 10-13 åringar eftersom det är stora skillnader
mellan en 6- och en 13-åring. Ungdomsrådet tycker också att råden ska heta något
annat än ”Pinocchiogrupp” eftersom det inte säger någonting om vad gruppen gör
eller har för syfte. Ungdomsrådet skulle vara intresserat av att stötta/”vara fadder” till
de barn som är med i rådet.
Ungdomsrådet anser att det vore väldigt bra att återinrätta tjänsten barnrättsstrateg.
Barnrättsstategen kan få stöttning av, och arbeta tillsammans med, ungdomsstrategen.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Linus Björnqvist
Ordförande

Eva-Maria Sandin
Vik. ungdomsstrateg

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-12-21
§ 195

2015/SDNV0164

Remiss: Motion: Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp - ett måste för en
aktiv barnkommun!
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen Barnrättsstrateg och
Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv barnkommun. Stadsdelnämnden Väster anser att
motionärernas intentioner är bra men det är i dagsläget tveksamt att föreslå inrättandet av
en ny tjänst med tanke på att Borås Stad står inför en omorganisation den 1 januari, 2017.
Nämnden förslås därför att avstyrka motionen.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Avstyrka motionen Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Deltar ej
Karolina Carlsson (SD) väljer att inte delta i beslutet.
Vid protokollet
Kristina Janze
2015-12-21

Ordförande
Per Carlsson

Justerande person
Leif Johansson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december 2015.
Rätt utdraget betygar:

1(2)

Kristina Janze

2(2)

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-12-10

2015/SDNV0164

Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef Kultur, Fritid, Förbyggande
033-35 71 86

Svar på motion: Barnrättsstrateg och
Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Avstyrka motionen Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster anser att motionärernas intentioner är bra men
det är i dagsläget tveksamt att föreslå inrättandet av en ny tjänst med tanke
på att Borås Stad står inför en omorganisation den 1 januari, 2017.
Yttrandet i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen,
”Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!”.
Borås Stad arbetar på olika sätt med att ta tillvara barns och ungdomars
åsikter. Det finns ett centralt ungdomsråd som leds av en ungdomsstrateg
placerad på Stadskansliet, samt lokala ungdomsråd i stadsdelarna. I Stadsdel
Väster arbetar den öppna ungdomsverksamheten via fritidsgårdar och
projektkontor med att på olika sätt ta till vara på ungdomars engagemang
och delaktighet.
I förskolans och skolans läroplaner är det reglerat att barns åsikter ska tas till
vara. Några exempel på hur förskolor och skolor arbetar med barn- och
ungdomsinflytande är elevråd, klassråd, barnråd och kostråd.

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-12-10

2 (2)
2015/SDNV0164

Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef Kultur, Fritid, Förbyggande
033-35 71 86

Motionärernas intentioner är bra men det är i dagsläget tveksam att föreslå
inrättandet av en ny tjänst med tanke på att Borås Stad står inför en
omorganisation den 1 januari, 2017.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

BESLUT

1 (2)

Sammanträdesdatum 2015-12-15
2015/SDNO0106
Handläggare
Kjell-Åke Karlsson

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp - ett
måste för en aktiv barnkommun
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen.
Nämndens yttrande
I motionen förslås att det inrättas en permanent tjänst som barnrättsstrateg och att en
Pinocchiogrupp, som barnrättsstrategen ska ansvara för, etableras i Borås Stad. En
Pinocchiogrupp är en grupp för barn i åldrarna 5 – 13 år, och som liknar de Ungdomsråd
som idag finns i Borås Stad, bland annat i stadsdelarna. Syftet med en barnrättsstrateg och
en Pinocchiogrupp är att fortsätta arbetet för en aktiv barnkommun, arbeta med barns och
ungdomars inflytande i Borås Stad, samt att i ett långsiktigt perspektiv säkra rekryteringen till
de ungdomsråd som idag finns.
I stadsdel Öster är ungdomsdemokrati en viktig fråga, och ungdomsrådet är väl etablerat och
fungerar bra under nuvarande former. Inför Borås Stads omorganisering, bör det först
utredas hur de framgångsrika formerna för dagens ungdomsråd ska föras över till de nya
förvaltningarna på ett lämpligt sätt, snarare än att inrätta nya tjänster och grupper.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker därför motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjösten (M) föreslår att motionen tillstyrks.
Ida Legnemark (V) föreslår att motionen avstyrks.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar
enligt Ida Legnemarks förslag. Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning fastställs:
Ja innebär beslut enligt Ida Legnemarks förslag.
Nej innebär beslut enligt Ulf Sjöstens förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Ida Legnemark (V), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara
(S), Emina Beganovic (S), Mohamed Ben Maaoia (S)och Bo-Göran Gunnarsson (MP) och

BESLUT

2 (2)

Sammanträdesdatum 2015-12-15
2015/SDNO0106
Handläggare
Kjell-Åke Karlsson

nej av Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (L), Lars Lyborg (KD) och Björn
Qvarnström (SD).
Med 6 röster för ja och 5 röster för nej finner ordförande att Stadsdelsnämnden Öster
beslutar enligt Ida Legnemarks förslag.
Reservationer
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (L), Lars Lyborg (KD) och Björn
Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Sjöstens förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

1(2)
Lars Larsson
Områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande

2015-12-14

Dnr 2015/SDNN0160

Svar på remiss: Barnrättsstrateg och
Pinocchiogrupp - ett måste för en aktiv
barnkommun!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0129

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen ”Barnrättsstrateg och
Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv barnkommun!” och översänder
svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen
”Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!”.
Borås Stad arbetar på många sätt med att ta till vara på barn och ungdomars
åsikter. Det finns ett centralt ungdomsråd som leds av en ungdomsstrateg
placerad på Stadskansliet, samt lokala ungdomsråd i stadsdelarna.
I förskolan och skolans läroplaner är det reglerat att barnens åsikter ska tas
till vara. Några exempel på hur förskolor och skolor arbetar med
barn- och ungdomsinflytande är elevråd, klassråd, barnråd och kostråd.
Stadsdelsnämnden anser att motionärens intentioner är bra, men är tveksam
till att föreslå inrättandet av en ny tjänst med tanke på att Borås Stad står
inför en omorganisation 2017. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker därmed
remissen men föreslår att motionärens intentioner beaktas i den nya
organisationen inför 2017.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Om en ny tjänst inrättas kommer kostnaderna att öka motsvarande
lönekostnaderna.

2(2)
Lars Larsson
Områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande

2015-12-14

Dnr 2015/SDNN0160

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Det är viktigt att barn och ungdomars åsikter tas till vara och nämnden
föreslår att motionärens intentioner tas till vara i arbetet med den nya
organisationen.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas positivt när barn och
ungdomars åsikter beaktas.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-12-14.

Remissinstans
Ärendet har skickats på remiss till det lokala ungdomsrådet i Stadsdel Norr
som har avstått från att besvara den.

Reservation
Marie Fridén (M), Annacarin Martinsson (M), Birgit Wahlgren (L) och
Monica Johansson (C) reserverar sig till förmån för ett tillstyrkande av
remissen.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Motverka våldsbejakande extremism!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-04-20
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-20
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0209
Programområde: 3
Handläggare: Eva-Maria Sandin, tfn 35 82 02
Datum/avdelningschef: 2016-04-19/Ingegerd Eriksson

Sida
1(1)
2016-05-02

Dnr 2015/KS0209

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Motverka våldsbejakande extremism!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-19
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på en strategi för att motverka den våldsbejakande extremismen i Borås.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det behövs ett styrdokument men anser att
en plan är ett mer passande styrdokument än en strategi. En plan ska ”beskriva önskade åtgärder” medan en strategi ska ”peka ut en riktning” (se Borås Stads riktlinjer för
styrdokument för mer information).
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på en plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad (se 2016/KS0732).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Plan för att motverka våldsbejakande extremism i
Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad fastställs att gälla för Kommunstyrelsen till och
med 2019.

20160419
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0372
Programområde: 1
Handläggare: Eva-Maria Sandin, tfn 35 82 02
Datum/avdelningschef: 2016-04-19/Ingegerd Eriksson

Sida
1(1)
2016-05-02

Dnr 2016/KS0372

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin

Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad
Våldsbejakande extremism är ett hot mot det öppna och demokratiska samhället.
Under senare år har hotet blivit allt större. Regeringen tillsatte i juli 2014 en nationell
samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella
samordnarens uppdrag syftar bland annat till att stärka kommunerna i det lokala förebyggande arbetet. Som ett led i det arbetet har Tolv rekommendationer vid upprättandet av
en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism (se bilaga) tagits fram. Rekommendationerna beskriver de områden som är viktigast att fokusera på för att motverka våldsbejakande extremism.
Borås Stad är inte förskonat från våldsbejakande extremism och både medborgare
och medarbetare känner oro inför den rådande situationen. Kommunstyrelsen har
tagit fram en plan för att motverka våldsbejakande extremism. Planen är baserad på
de tolv rekommendationer som den nationella samordnaren tagit fram och de beskrivna åtgärderna är anpassade utifrån Borås Stads förutsättningar och behov.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad fastställs att gälla för Kommunstyrelsen till och med 2019.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Strategi
Program
» Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Motverka våldsbejakande extremism
i Borås Stad

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

Fastställt av: Kommunstyrelsen den 2 maj 2016
Gäller för: Kommunstyrelsen
Gäller till och med 2019
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Inledning
Våldsbejakande extremism är ett begrepp som kommit
att användas mer och mer i Sverige och resten av Europa,
av forskare, journalister och politiker. Det har på kort tid
blivit en del av samhällsutvecklingen som kommunen
och dess verksamheter behöver hantera i vardagen.
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för
rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en
demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att
uppnå ett ideologiskt mål. I ett demokratiskt samhälle är
extrema ideologier och tankar tillåtna, demokratin hotas
först när våld bejakas eller brukas i syfte att förverkliga
dem.
Kommunens uppdrag är att värna demokratin. I en
demokrati har alla rätt att uttrycka sina åsikter. Dock kan
handlingar som står i strid med demokratins grundläggande
principer aldrig accepteras. Därför är det viktigt för Borås
Stad att arbeta med att värna demokratin mot all form
av våldsbejakande extremism. Uppdraget grundar sig i
mänskliga rättigheter, svensk lagstiftning och Borås Stads
styrdokument i form av visionen Borås 2025.

För mer information och
material
Samordnaren mot våldsbejakande extremism har en
hemsida med mycket information och utbildningsmaterial.
Hemsidan är ett stöd för både professioner och allmänhet.
www.samordnarenmotextremism.se
För information om arbetet mot våldsbejakande extremism
i Borås Stad:
www.boras.se/motextremism

Åtgärder för Borås Stad
Den nationella samordnaren har presenterat tolv
rekommendationer för det lokala arbetet mot
våldsbejakande extremism. Borås Stads plan utgår från
de tolv rekommendationerna. Varje rekommendation
följs utav en eller flera åtgärder.

1. Insatser på flera
preventionsnivåer
Det är viktigt att beakta de tre preventionsnivåerna i arbetet
mot våldsbejakande extremism; generella förebyggande
insatser, specifika förebyggande insatser och individriktade
förebyggande insatser. Det ska vara tydligt vilken nivå
åtgärder och samverkan sker på.
•

Åtgärder

- Tydliggöra vilken preventionsnivå insatser och
samverkan sker på.
- Prioritera åldersgruppen 10-13 år i arbetet.

2. Kontinuerlig och bred
samverkan mellan berörda
aktörer är a och o i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
Det är av största vikt att identifiera de samarbetspartners
som är avgörande för det förebyggande arbetet. Det ökar
medvetenheten och kunskapen om den lokala lägesbilden
såväl som potentiella lösningar, samt möjliggör förberedelser
och uppföljning.
•

Åtgärder

- Identifiera samverkansaktörer och skapa nätverk.
- Stödja samarbetsaktörer (politiker, tjänstemän,
föreningar, invånare) med kunskapshöjande insatser
om våldsbejakande extremism.

3. Samverkan i befintliga
strukturer
Framgångsrik lokal samverkan mot våldsbejakande
extremism ska bygga på eller införlivas i de redan befintliga
strukturer som finns för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Långsiktighet är en nyckelfaktor
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för framgång i det förebyggande arbetet.
Borås Stad har påbörjat det arbetet genom att
inkludera våldsbejakande extremism i den lokala
samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. Arbetet behöver
nu utvecklas till att inkludera även andra samverkansforum.
•

Åtgärd

- Stödja det pågående SSPF -arbetet i att inkludera
våldsbejakande extremism som riskindikator.

4. Nödvändiga samverkansaktörer.
Samverkan ska ske på alla preventionsnivåer och bör
inkludera skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunens
säkerhetsfunktion och polis samt samfund och föreningsliv.
Samverkan bör även inkludera ideologiskt och/eller
teologiskt insatta personer. Västra Götalandsregionen
är också en viktig samverkanspartner. Därtill kommer
företrädare för exempelvis bostadsbolag, räddningstjänst
med flera. Kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen ska
också eftersträvas.
•

• Åtgärder

- Bygga en samverkansstruktur med strategisk
funktion.
- Bygga samverkansstrukturer utifrån redan
exsisterande nätverksgrupper.
- Bygga upp nya samverkansstrukturer utifrån behov.

5. Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild
En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar
för ett framgångsrikt arbete. Lägesbilden ska innehålla
information om vit maktmiljön, den autonoma miljön och
den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, deras
närvaro och aktiviteter. I detta arbete har Polismyndighetens
representanter i samverkansgrupperna en central roll.
•

Åtgärder

- Omvärldsbevakning och analys av trender och
företeelser.
- Tillsammans med samverkansaktörer kontinuerligt
uppdatera lägesbilden.
- Utveckla metoder för informationsspridning för
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att säkerställa att berörda aktörer alltid har tillgång
till en aktuell lägesbild.

6. Tydlig ansvarsfördelning
Det är viktigt att Borås Stad har en utsedd funktion som
ansvarar för arbetet mot våldsbejakande extremism. Denna
funktion ska ha ett tydligt mandat att sammankalla
samverkansgrupper. Denna funktion kan med fördel
också initiera det förebyggande arbetet och vara en
kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov. Funktionen
ska också ingå i den befintliga strukturen för kommunens
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
•

Åtgärd

- Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet
mot våldsbejakande extremism är organiserat, utifrån
ansvar och roller.

7. Anhöriga som centrala
aktörer
Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande
extremistmiljöer behöver ofta stöd vid en pågående
radikaliseringsprocess men kan också spela en central
roll i att hindra och motverka radikalisering. Stödet kan
komma från kommunen, hälso- och sjukvård och ideell
sektor. Inom Borås Stad gäller det ett flertal aktörer så
som Individ- och familjeomsorg (IFO), elevhälsan och
personal inom fritidsverksamheten.
•

Åtgärder

- Sprida information till kommunens invånare om
vart de kan vända sig med frågor kring våldsbejakande
extremism.
- Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet
i arbetet mot våldsbejakande extremism.

8. Involvera det civila samhällets organisationer
Att föra kontinuerlig dialog med det civila samhället om
våldsbejakande extremism är viktigt. Det kan exempelvis
röra sig om lokala idrottsföreningar, trossamfund eller
andra ideella organisationer. Dialogen ska föras inom den
befintliga stukturen, utifrån Borås Stads överenskommelse
med det civila samhället. Även nya strukturer kan upprättas

för att komplettera den befintliga. Detta för att inte riskera
att stänga ute specifik kompetens eller potentiellt positivt
engagemang som gynnar arbetet. När aktörer inom det
civilsamhället tar initiativ är det viktigt att stödja dessa.

11. Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna

•

Vid framtagandet av konkreta åtgärder spelar genusperspektivet en mycket viktig roll och därför ska åtgärderna
målgruppsanpassas. Den lokala lägesbilden ska avgöra
vilka åtgärder Borås Stad bör vidta i sitt förebyggande
arbete mot våldsbejakande extremism. Borås Stad ska
säkerställa genusperspektivet i samtliga analyser och
åtgärder.

Åtgärder

- Identifiera viktiga delar i civilsamhället.
- Verka för att civilsamhället får en aktiv roll och
delaktighet i det förebyggande arbetet både lokalt
och nationellt.

9. Involvera även kritiska
aktörer
Det är viktigt att ha en öppen dialog med civilsamhället.
Samtal ska inte bara föras mellan aktörer i samförstånd
utan även genom att involvera kritiska aktörer för att
vidga samverkansperspektivet.
•

Åtgärd

- Ta fram en kommunikationsplan för arbetet mot
våldsbejakande extremism som är anpassad utifrån
olika målgrupper.

10. Se individerna, inte
enbart de ideologier som
dessa förespråkar
Det arbete som sker på individnivå bör fokuseras på vilka
preventiva åtgärder som kan genomföras för att skapa
sammanhang och mening för just den person ärendet gäller.
Insatser får inte leda till att invånare stigmatiseras. Borås
Stads sätt att kommunicera frågor kring våldsbejakande
extremism och användning av begrepp, symboler och
material är avgörande.
Medarbetare i Borås Stad ska utifrån sin profession kunna
genomföra demokratifrämjande samtal.
•

Åtgärd

- Prioriterade yrkesgrupper ska utbildas utifrån
den nationella samordnarens utbildningsmaterial
Samtalskompassen, för att kunna genomföra
demokratifrämjande samtal med grupper och
individer.

•

Åtgärder

- Inkludera genusperspektivet i den lägesbild som
tas fram.
- Beakta genusperspektivet i de åtgärder som görs.

12. Följ upp det förebyggande
arbetet kontinuerligt
Det är viktigt att ha en god uppföljning av det
samverkansarbete som bedrivs. Uppföljningen ska ske
kontinuerligt av alla samverkansaktörer. På så sätt ökar
effektiviteten i det förebyggande arbetet.
Uppföljningen kan med fördel inkludera omvärldsbevakning, aktuell forskning eller resultat från
undersökningar som genomförs i Borås Stad, nationellt
eller internationellt. Undersökningar som genomförs i
kommunen och som kan vara aktuella i uppföljningen är
till exempel välfärdsbokslut, Skolklimatundersökningen,
Polisens trygghetsmätning och Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken.
•

Åtgärder

- Planen mot våldsbejakande extremism ska revideras
i samband med samverkansöverenskommelsen mellan
Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde
Borås, senast år 2019.
- Uppföljning av denna plan sker årligen av
Kommunstyrelsen.
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

Promemoria

2015-12-03
Utredningen En nationell samordnare för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Ju 2014:18

Louisa Tarras-Wahlberg
Telefon 08-4059178
E-post louisa.tarras-wahlberg@regeringskansliet.se

Tolv rekommendationer vid upprättandet av en lokal handlingsplan
mot våldsbejakande extremism
Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har under
2014 och 2015 genomfört ett stort antal kommunbesök i landet. Utifrån
erfarenheter av de diskussioner som förts med kommunföreträdare,
myndighetsrepresentanter och civilsamhällesaktörer har den nationella
samordnaren dragit ett antal slutsatser. En slutsats är att arbetet med att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt
när lokal samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument. En
lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism hjälper kommunen
och dess anställda att upprätta och konkretisera ett förebyggande arbete
mot våldsbejakande extremism. Nedan följer 12 rekommendationer att
utgå från vid upprättandet av en lokal handlingsplan, åtgärdsplan eller
annat strategiskt dokument.
·

Insatser på flera preventionsnivåer. Det är viktigt att de förebyggande
insatser som definieras i kommunens handlingsplan mot våldsbejakande
extremism befinner sig på tre olika preventionsnivåer: generella
förebyggande insatser, specifika förebyggande insatser och
individinriktade förebyggande insatser. Generella förebyggande insatser
är breda insatser som omfattar samhällets alla medborgare, framförallt
barn och ungdomar. Det kan gälla hälsovård, utveckling av social och
kognitiv kompetens på dagis, skolans kunskaps- och demokratiuppdrag.
Ett brett spektrum av yrkesverksamma inom till exempel skola, fritidsoch ungdomsverksamhet, hälsovård och föreningar bedriver ett generellt
förebyggande arbete. Specifika förebyggande insatser riktas mot
specifika problem eller unga i riskgrupper. Skolpersonal, socialarbetare,
poliser och andra som samverkar lokalt verkar på denna nivå.
Individinriktade förebyggande insatser utgörs av insatser som riktar sig
mot den enskilda individen med riskbeteende. Insatsen går ofta hand i
hand med förebyggande insatser mot riskgrupper och kan handla
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·

·

·

·

·

om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder som till
exempel mentorer, stödpersoner, undervisningsstöd,
praktikplats eller arbete. Pedagoger, socialarbetare, mentorer,
personal inom psykiatri och sjukvård är exempel på
yrkesgrupper som arbetar med enskilda unga på denna
preventionsnivå.
Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer är a
och o i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Identifiering av de samarbetspartners som är avgörande för
det förebyggande arbetet bör ske i ett tidigt skede för att öka
medvetenheten och kunskapen om den lokala lägesbilden
såväl som potentiella lösningar, samt möjliggöra
förberedelser och uppföljning.
Samverkan i befintliga strukturer. Framgångsrik samverkan
mot våldsbejakande extremism ska bygga på eller införlivas i
redan befintliga strukturer som exempelvis
Brottsförebyggande råd (Brå), Sociala insatsgrupper (SIG),
Skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF) eller liknande
samverkansforum och bör inte bestå av ad hoc-lösningar på
projektbasis. Långsiktighet är en nyckelfaktor för framgång i
det förebyggande arbetet.
Nödvändiga samverkansaktörer. Samverkansgruppen bör
inkludera aktörer på samtliga preventionsnivåer såsom skola,
socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunens
säkerhetsfunktion och polis. Landstinget är också en mycket
viktig samverkanspartner. Därtill kommer företrädare för
exempelvis bostadsbolag, räddningstjänst m.fl. Kontinuerlig
dialog med länsstyrelsen är också att rekommendera.
Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild. En aktuell och bred
lägesbild av situationen beträffande våldsbejakande extremism
i kommunen bör tas fram i samverkansgruppen. I detta arbete
har Polismyndighetens representanter i samverkansgruppen
en central roll. En uppdaterad lokal lägesbild ger goda
förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Lägesbilden ska
innehålla information om våldsbejakande högerextremism,
den s.k. vit makt-miljön, våldsbejakande vänsterextremism,
den s.k. autonoma miljön och den våldsbejakande
islamistiska extremistmiljön, dess närvaro och aktiviteter.
Tydlig ansvarsfördelning. Det är viktigt att kommunen har en
utsedd funktion som ansvarar för arbetet mot våldsbejakande
extremism. Denna funktion ska ha ett tydligt mandat att
sammankalla samverkansgruppen. Denna funktion kan med
fördel också initiera det förebyggande arbetet och vara en
kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov.
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Anhöriga som centrala aktörer. Anhöriga till personer som anslutit sig till
våldsbejakande extremistmiljöer behöver ofta stöd vid en pågående
radikaliseringsprocess men kan också spela en central roll i att hindra och
motverka radikalisering. Handlingsplanen bör därför ta anhöriga i
beaktan.
Involvera det civila samhällets organisationer. Att föra kontinuerlig dialog
med det civila samhällets organisationer om våldsbejakande extremism är
viktigt. Det kan exempelvis röra sig om lokala idrottsföreningar,
trossamfund eller andra ideella organisationer. Dialogen kan med
fördel föras inom ramen för en befintlig struktur, exempelvis ett
interreligiöst råd eller annan lokal samverkansöverenskommelse med det
civila samhället. I de fall där sådan struktur saknas kan den upprättas och
kontinuerliga, regelbundna möten inrättas. Inkludera hellre fler än färre
aktörer eftersom alla sitter på en specifik kompetens och ett potentiellt
positivt engagemang som gynnar arbetet. Det civila samhällets aktörer
kan söka medel för projekt som syftar till att förebygga uppkomsten av
våldsbejakande extremism hos Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor eller Allmänna arvsfonden.
Involvera även kritiska aktörer. Det är viktigt att dialogen med det civila
samhällets organisationer är öppen och tillåter hög takhöjd. Samtal ska
inte bara föras mellan aktörer i samförstånd. Genom att involvera även
kritiska aktörer vidgas samverkansperspektivet.
Se individerna, inte enbart de ideologier som dessa förespråkar. Det arbete
som sker på individnivå i samverkansgruppen bör fokusera på vilka
preventiva åtgärder som kan genomföras för att skapa sammanhang och
mening för just den person ärendet gäller. Demokratifrämjande samtal av
prestigelös karaktär kräver både tålamod och kunskap. Ta gärna hjälp av
den nationella samordnarens utbildningsmaterial Samtalskompassen i
detta arbete. Utbildningsmaterialet finner du på:
www.samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se
Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna. Den lokala lägesbilden
avgör vilka åtgärder kommunen bör vidta i sitt förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism. Vid framtagandet av konkreta åtgärder spelar
genusperspektivet en mycket viktig roll eftersom de våldsbejakande
extremistiska grupperna i huvudsak utgörs av pojkar och män som av
ideologiska skäl kan motsätta sig jämställdhet och flickors och kvinnors
lika rättigheter. Gemensamt för alla grupper är att de kan hylla en
aggressiv maskulinitet. Med detta i åtanke bör åtgärderna
målgruppsanpassas.
Följ upp det förebyggande arbetet kontinuerligt. Det är viktigt att ha en god
uppföljning av det lokala förebyggande arbetet för att finkalibrera
insatserna. Med jämna mellanrum bör det genomföras någon form av
utvärdering. På så sätt ökar effektiviteten i det förebyggande arbetet.
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Med våldsbejakande extremism avses personer och/eller grupper som
brukar våld i syfte att främja sina politiska och/eller religiösa
ståndpunkter. Aktuella våldsbejakande extremistiska grupperingar i
Sverige är den våldsbejakande högerextremistiska, s.k. vit makt-miljön,
den våldsbejakande vänsterextremistiska, s.k. autonoma miljön och den
våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Den nationella samordnarens huvuduppdrag är att stödja och stärka
lokal samverkan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. Detta innebär att vi - genom kommunbesök, dialogmöten
och anordnandet av konferenser - kontinuerligt inhämtar ny kunskap.
Därför kan detta dokument komma att revideras och uppdateras.
För mer information om vårt uppdrag besök
www.samordnarenmotextremism.se. Om du har frågor gällande detta
dokument eller upprättandet av en lokal handlingsplan, kontakta Louisa
Tarras-Wahlberg via e-post:
louisa.tarras-wahlberg@regeringskansliet.se.
Apendix
I regeringens skrivelse Åtgärder för att göra samhället mer
motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism (skr 2014/15:144)
beskrivs bl.a. vilka myndigheter som har pågående uppdrag att utveckla
sitt förebyggande arbete:
De nationella myndigheter som erhållit regeringsuppdrag som relaterar
till frågan om våldsbejakande extremism är:
- Forum för levande historia
- Kriminalvården
- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Nämnden för statligt stöd till trossamfund
- Socialstyrelsen
- Statens institutionsstyrelse
- Statens medieråd
Skrivelsen i sin helhet går att ladda ned på regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2015/08/skr.201415144/
Vid upprättandet av projekt som relaterar till frågan om våldsbejakande
extremism kan aktörer med fördel ansöka om finansiellt projektstöd
hos:
- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
- Allmänna arvsfonden
Ett antal myndigheter har betydelsefulla roller i arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism. Mot brakgrund av detta har
den Nationella samordnaren upprättat en nationell referensgrupp
bestående av representanter från följande myndigheter:
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Brottsförebyggande rådet, Forum för levande historia, Försvarshögskolan,
Kriminalvården, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nämnden för statligt stöd till
trossamfund, Polismyndigheten, Regeringskansliet, Skolverket, Socialstyrelsen,
Statens institutionsstyrelse, Statens medieråd, Sveriges kommuner och landsting,
Säkerhetspolisen

E 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

E 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående
gymnasieskola vid Strömma Naturbrukscentrum i
Marks kommun
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tillstyrker att Strömma Naturbrukscentrum AB får godkännande som huvudman för en nyetablering
av fristående gymnasieskola vid Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun.

2016-04-08
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0195 612
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2016-04-08/Magnus Widén

Programområde: 3

REMISSVAR

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne

2016-05-02

1(3)

Dnr 2016/KS0195

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum
AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola
Skolinspektionens diarienummer: 32-2016:873

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Borås Stad tillstyrker att Strömma Naturbrukscentrum AB får
godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid
Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun.

Kommunstyrelsens yttrande i sammanfattning
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med Naturbruksprogrammet
(NB) med inriktningarna Djur och Lantbruk med start läsåret 2017/18. Totalt handlar
det om 144 platser fullt utbyggt 2021.
De sökta programmen och inriktningarna finns inte i kommunal regi i Borås Stad.
Västra Götalandsregionen (VG) som Borås Stad har samverkansavtal med erbjuder
Naturbruksprogrammet med olika inriktningar i Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Även den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i
Borås har Naturbruksprogrammet. Antal boråselever i VG-regionens utbildningar är
19 och hos fristående gymnasieskola 47. Totalt går 66 boråselever ett Naturbruksprogram.
Läsåret 2016/17 kommer NB att finnas på fristående Realgymnasiet i Borås och på
tre VG-regionsskolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Tre VG-regionskolor,
Dingle, Nuntorp och Strömma, avvecklas och har inget antag till 2016/17. På
Strömma finns NB/Djur.
Mot bakgrund av att Strömma naturbruksgymnasium avvecklas ser Kommunstyrelsen
att den fristående gymnasieskolan Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun kan
utgöra ett komplement till VG-regionens utbud och tillstyrker därför ansökan om
nyetablering från Strömma Naturbrukscentrum AB.
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Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se
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Kommunstyrelsens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt 4 157 elever innevarande läsår 2015/16. Av dessa är 3 537 boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet boråselever 327. (Lokal statistik 15 oktober 2015)
Planerat utbildningsutbud 2016/17 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17 finns i bilaga 2. Totalt finns
1 686 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat
individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Borås Stad
anordnar inte själv Naturbruksprogrammet. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 461 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat
individuellt val. Preliminär antagningsstatistik till det av Strömma Naturbrukscentrum
AB ansökta programmet och inriktningarna till läsåret 2016/17 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2016
och 1 237 året efter. Befolkningsutveckling av antal 16-åringar 2016-2021 finns i bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymnasieskolor även kan ta emot sökande från näraliggande kommuner. Från och med 2011
har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning över samverkanskommunerna finns i bilaga 5.
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med följande utbildning:
Program

Inriktning

Antal platser
åk 1

Antal platser
åk 2

Antal platser
åk 3

Naturbruksprogrammet
”
Totalt antal

Djur

32

32

32

Antal platser
Fullt utbyggt
2021
96

Lantbruk

16
48

16
48

16
48

48
144

Planerad start för utbildningarna är 2017/18.
Det sökta programmet och inriktningarna anordnas inte i Borås Stads regi, men Borås
Stad har ett avtal med Västra Götalandsregionen (VG-regionen) som är huvudman
för sex naturbruksskolor. Dessa finns idag i Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga,
Sötåsen och Uddetorp. Läsåret 2015/16 finns i regionens skolor totalt 19 boråselever. Naturbruksprogrammet anordnas även av den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås, som innevarande läsår har 47 boråselever. Totalt går 66 boråselever på ett naturbruksprogram varav ca 2/3 i skola på hemorten(Realgymnasiet) och ca
1/3 på annan ort (VG-regionskola).
Läsåret 2016/17 kommer naturbruksprogrammet att finnas på fristående Realgymnasiet i Borås och på tre VG-regionsskolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Tre VGregionskolor, Dingle, Nuntorp och Strömma, avvecklas och har inget antag till
2016/17. På Strömma finns NB/Djur.
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan konstateras att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd elever som behöver inackordering på grund av skolgången. Stödet ska avse
boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Eleven får antingen inackorderingsbidrag för boendet eller ett busskort. Grundersättningen är 1/30 av basbeloppet för avstånd 0-84 km mellan hemmet och studieort. För längre avstånd får
eleven grundersättningen plus en extra ersättning i procent av grundbeloppet. För
avstånd 85-174 km utgår grundersättning + 20 % extra av grundersättningen. Procentsatsen höjs i relation till avståndet.

3

Mot bakgrund av att Strömma naturbruksgymnasium avvecklas ser Kommunstyrelsen
att den fristående gymnasieskolan Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun kan
utgöra ett komplement till VG-regionens utbud. Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan
om nyetablering från Strömma Naturbrukscentrum AB.

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilagor
1 Planerat utbildningsutbud för gymnasieskolan läsåret 2016/17
2 Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17
3 Preliminär antagningsstatistik till programmen i ansökan läsåret 2016/17
4 Befolkningsutveckling 2016-2021
5 Samverkanskommuner
6 Sammanställning av gymnasieskolor med programmen i ansökan

REMISSVAR
Utbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75

2016-03-22

Sida
1(3)
2016/UN0051

sirpa.heikkila@boras.se

Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB om
godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0195

Nämndens beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med Naturbruksprogrammet
(NB) med inriktningarna Djur och Lantbruk med start läsåret 2017/18. Totalt handlar
det om 144 platser fullt utbyggt 2021.
De sökta programmen och inriktningarna finns inte i kommunal regi i Borås Stad.
Västra Götalandsregionen (VG) som Borås Stad har samverkansavtal med erbjuder
Naturbruksprogrammet med olika inriktningar i Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Även den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i
Borås har Naturbruksprogrammet. Antal boråselever i VG-regionens utbildningar är
19 och hos fristående gymnasieskola 47. Totalt går 66 boråselever ett Naturbruksprogram.
Läsåret 2016/17 kommer NB att finnas på fristående Realgymnasiet i Borås och på
tre VG-regionsskolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Tre VG-regionskolor,
Dingle, Nuntorp och Strömma, avvecklas och har inget antag till 2016/17. På
Strömma finns NB/Djur.
Mot bakgrund av att Strömma naturbruksgymnasium avvecklas ser Utbildningsnämnden att den fristående gymnasieskolan Strömma Naturbrukscentrum i Marks
kommun kan utgöra ett komplement till VG-regionens utbud. Utbildningsnämnden
tillstyrker ansökan om nyetablering från Strömma Naturbrukscentrum AB.

Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt 4 157 elever innevarande läsår 2015/16. Av dessa är 3 537 boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet boråselever 327. (Lokal statistik 15 oktober 2015)
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Planerat utbildningsutbud 2016/17 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17 finns i bilaga 2. Totalt finns
1 686 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat
individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Borås Stad
anordnar inte själv Naturbruksprogrammet. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 461 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat
individuellt val. Preliminär antagningsstatistik till det av Strömma Naturbrukscentrum
AB ansökta programmet och inriktningarna till läsåret 2016/17 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2016
och 1 237 året efter. Befolkningsutveckling av antal 16-åringar 2016-2021 finns i bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymnasieskolor även kan ta emot sökande från näraliggande kommuner. Från och med 2011
har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning över samverkanskommunerna finns i bilaga 5.
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med följande utbildning:
Program
Inriktning
Antal plat- Antal plat- Antal plat- Antal platser
ser
ser
ser
åk 1
åk 2
åk 3
Fullt utbyggt
2021
Naturbruks- Djur
32
32
32
96
programmet
”
Lantbruk
16
16
16
48
Totalt antal
48
48
48
144
Planerad start för utbildningarna är 2017/18.
Det sökta programmet och inriktningarna anordnas inte i Borås Stads regi, men Borås
Stad har ett avtal med Västra Götalandsregionen (VG-regionen) som är huvudman
för sex naturbruksskolor. Dessa finns idag i Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga,
Sötåsen och Uddetorp. Läsåret 2015/16 finns i regionens skolor totalt 19 boråselever. Naturbruksprogrammet anordnas även av den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås, som innevarande läsår har 47 boråselever. Totalt går 66 boråselever på ett naturbruksprogram varav ca 2/3 i skola på hemorten(Realgymnasiet) och ca
1/3 på annan ort (VG-regionskola).
Läsåret 2016/17 kommer naturbruksprogrammet att finnas på fristående Realgymnasiet i Borås och på tre VG-regionsskolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Tre VGregionskolor, Dingle, Nuntorp och Strömma, avvecklas och har inget antag till
2016/17. På Strömma finns NB/Djur.
Mot bakgrund av att Strömma naturbruksgymnasium avvecklas ser Utbildningsnämnden att den fristående gymnasieskolan Strömma Naturbrukscentrum i Marks
kommun kan utgöra ett komplement till VG-regionens utbud. Utbildningsnämnden
tillstyrker ansökan om nyetablering från Strömma Naturbrukscentrum AB.
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Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Till elever som behöver inackordering på grund av skolgången ska hemkommunen
lämna ekonomiskt stöd. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och
från hemmet. Eleven får antingen inackorderingsbidrag för boendet eller ett busskort.
Grundersättningen är 1/30 av basbeloppet för avstånd 0-84 km mellan hemmet och
studieort. För längre avstånd får elev grundersättningen plus en extra ersättning i procent av grundbeloppet. För avstånd 85-174 km utgår grundersättning + 20 % extra av
grundersättningen. Procentsatsen höjs i relation till avståndet.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Utbildningsnämnden.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga
Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv
anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt
samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Enskild kan efter ansökan hos
Skolinspektionen godkännas som huvudman för gymnasieutbildning. Eleverna har
rätt att ansöka om utbildning hos såväl kommunal huvudman som landstingshuvudman eller hos en fristående aktör.

Likabehandling
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald bedöms inte påverkas av ärendet.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Elias Mannberg (M) och Anna-Lena
Svensson reserverar sig mot beslutet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Bilagor
1 Planerat utbildningsutbud för gymnasieskolan läsåret 2016/17
2 Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17
3 Preliminär antagningsstatistik till programmen i ansökan läsåret 2016/17
4 Befolkningsutveckling 2016-2021
5 Samverkanskommuner
6 Sammanställning av gymnasieskolor med programmen i ansökan

Bilaga 1
Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2016/17
Skola

Program

Almåsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet (Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist)
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning

Bäckängsgymnasiet

Nationella program:
Estetiska programmet (Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater)
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Språkintroduktion

Sven Eriksonsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/Nationell
idrottsutbildning, NIU)
Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet
International Baccalaureate (IB)
Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning)
Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Språkintroduktion

Tullengymnasiet

Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

Bilaga 1 forts.
Skola
Viskastrandsgymnasiet

Program
Nationella program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet (Estetik och media)
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet (Finsnickeri, Textil Design)
Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik,
Svetsteknik)
VVS- och fastighetsprogrammet
Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning

PM
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2015-12-15

2015/UN0163

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2016/17
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 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.
Studievägskod

Program/Inriktning

Antal platser +
Programinriktat
individuellt val

BA
BAHUS0L
BAMAL0L
BAMAR0L

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad, Lärling
Måleri, Lärling
Mark och anläggning, Lärling

62
16
2
2

BF

Barn- och Fritidsprogrammet

66 + 4 = 70

BFPED0L
BFSOC0L
BFFRI0L

Pedagogiskt arbete, Lärling
Socialt arbete, Lärling
Fritid och hälsa, Lärling

SE 40 + 2
AL 20 + 2
AL 2
AL 2
AL 2

EE

El- och Energiprogrammet

58 + 2 = 60

EK

Ekonomiprogrammet

170

ES

Estetiska programmet
Bild och formgivning
Dans
Estetik och media
Musik
Teater

184
50
30
44
30
30

FT
FTPER0L
FTGOD0L

Fordons- och transportprogrammet
Personbil, Lärling
Godshantering, Lärling

70 + 10
7
10
= 97

HA
HAADM0L
HAHAN0L

Handels- och administrationsprogrammet
Administrativ service, Lärling
Handel och service, Lärling

40 + 4
2
6
= 52

= 82

PM
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2015-12-15

2015/UN0163

Studievägskod

Program/Inriktning

Antal platser +
Programinriktat
individuellt val

HT
HTHOT0L

Hotell- och turismprogrammet
Hotell och konferens, Lärling

36 + 4
6
= 46

HU

Humanistiska programmet

60

HV

Hantverksprogrammet
Finsnickeri
Florist
Florist, Lärling
Florist/Inredning
Florist/Inredning, Lärling
Frisör
Stylist, Hår och makeup
Textil design

115 + 18 = 133
15 + 2
12 + 2
2
14 + 2
2
30 + 4
14 + 2
26 + 6

IN

Industritekniska programmet

27 + 7 = 34

Produkt och maskinteknik
- Grafisk teknik och design

22 + 2

Svetsteknik

5+5

NA

Naturvetenskapsprogrammet

180

RL
RLKOK0L
RLBAG0L
RLFAR0L

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering, Lärling
Bageri och konditori, Lärling
Färskvaror, delikatesser och catering, Lärling

42 + 6
5
2
5
= 60

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

180

TE

Teknikprogrammet

120

VF
VFFAS0L
VFVVS0L
VFVEN0L

VVS- och fastighetsprogrammet
Fastighet, Lärling
VVS, Lärling
Ventilationsteknik, Lärling

24 + 2
2
2
2 = 32

PM
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Studievägskod

Program/Inriktning

VO
VOVAR0L

Vård- och omsorgsprogrammet
Lärling

60 + 12
6
= 78

EKENTVS

Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet

22

IB

Internationell Baccalaureate

30

IM

Introduktionsprogrammen anordnas efter behov.
De som avses är Preparandutbildning,
Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och
Språkintroduktion. Programinriktat individuellt val
redovisas under respektive program och är sökbart.

Totalt antal platser

Antal platser +
Programinriktat
individuellt val

1690

Utbildningsnämnden föreslås besluta att anta gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016-17.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Anders Waldau
Utbildningschef

Sammanställning av regionala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Strömma Naturbrukscentrum AB ansökta
programmen/inriktningarna.
Bilaga 3
Sökande fristående huvudman: Strömma Naturbrukscentrum AB

Sökande per 2016-02-24
Program/Inriktning/
Skola

Totalt
antal
sökande

Sökande 16/17
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från Borås

Antal
platser
16/17

Antagna
förstahandssökande

Antagna 16/17
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 16/17
Första
Övriga
handssökande
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

Naturbruksprogrammet/
Inriktning Djur

131

33

50

6

43

11

16

2

Skolans namn: Sötåsen
Källa: VG-region
Naturbruksprogrammet/
Inriktning Lantbruk
Skolans namn: Sötåsen
Källa: VG-region
Naturbruksprogrammet/
Inriktning Lantbruk

66

14

27

2

Skolans namn: Uddetorp
Källa: VG-region

Naturbruksprogrammet/
Inriktning Djur

Realgymnasiet
Naturbruksprogrammet/
Inriktning Djur, Lärling

82

32

44

41

40

16

2

7

9

16

Realgymnasiet

1

BEFOLKNINGSPROGNOS
Bilaga 4

16-åringar boråsare

År
Antal

2016
1220

2017
1237

2018
1278

2019
1371

2020
1394

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering

2021
1383

Bilaga 5

Samverkanskommuner Boråsregionen
Borås
Bollebygd
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda

Bilaga 6
Sammanställning av gymnasieskolor som erbjuder Naturbruksprogrammet.
Gymnasieskola Regional Fristående Program
Inriktning
Realgymnasiet
X
Naturbruks- Djur
Borås
progr.
Realgymnasiet
X
Naturbruks- Skog
Borås
progr.
NaturbruksX
”
Djur
skola Dingle
”
X
”
Lantbruk
NaturbruksX
”
Djur
skola Nuntorp
”
X
”
Lantbruk
NaturbruksX
”
Djur
skola Strömma
”
X
”
Lantbruk
NaturbruksX
”
Djur
skola Svenljunga
”
”
Naturbruksskola Sötåsen
”
Naturbruksskola Uddetorp
”
Källa:
Realgymnasiet
Utbildningskontoret.

X
X
X

”
”
”

Lantbruk
Skog
Djur

X
X

”
”

Lantbruk
Djur

X

”

Lantbruk

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-03-22
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§ 38
Dnr 2016/UN0051 612
Remiss – Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB om
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående
gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun
Kommunstyrelsen har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad remiss för yttrande.
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola
Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med Naturbruksprogrammet (NB)
med inriktningarna Djur och Lantbruk med start läsåret 2017/2018.
Yrkanden
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och
Anna-Lena Svensson (C) lägger ett alternativt förslag (bilaga 3 till protokollet)
innehållandes textändringar i upprättat förslag till remissvar.
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anders Jonsson
(S), Anita Spjuth (V) och Per Flensburg (MP) yrkar att Utbildningsnämnden beslutar i
enlighet med upprättat förslag till remissvar.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
Utbildningsnämnden beslutat i enlighet med Helene Sandbergs (S), Anders Jonssons
(S), Anita Spjuths (V) och Per Flensburgs (MP) yrkande.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till Helene Sandbergs (S), Anders Jonssons (S), Anita Spjuths (V) och
Per Flensburgs (MP) yrkande.
Nej innebär bifall till Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M) och Anna-Lena
Svenssons (C) alternativa förslag.
Omröstningsresultat:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Elias Mannberg (M)
Niklas Hallberg (SD)
Anna-Lena Svensson (C)
Birgitta Bergman (M)
Andreas Cerny (L)
Per Flensburg (MP)
Anders Jonsson (S)
Anita Spjuth (V)
Helene Sandberg (S)

Ja-röst Nej-röst

Avstår
från att
rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

4

0

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-03-22

2 (2)

Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med upprättat
förslag.
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Elias Mannberg (M) och Anna-Lena
Svensson (C) reserverar sig mot beslutet.
Beslut:
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB.
Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras
Helene Sandberg
Ordförande

Andreas Cerny

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars 2016.
Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Eva Lindström
Nämndsekreterare

Alternativt förslag

2016-03-22

Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB om
godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0195

Nämndens beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med Naturbruksprogrammet
(NB) med inriktningarna Djur och Lantbruk med start läsåret 2017/18. Totalt handlar det om 144 platser fullt utbyggt 2021.
De sökta programmen och inriktningarna finns i inte kommunal regi i Borås Stad.
Västra Götalandsregionen (VG) som Borås Stad har samverkansavtal med erbjuder
Naturbruksprogrammet med olika inriktningar i Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Även den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i
Borås har Naturbruksprogrammet. Antal boråselever i VG-regionens utbildningar är
19 och hos fristående gymnasieskola 47. Totalt går 66 boråselever ett Naturbruksprogram.
Läsåret 2016/17 kommer NB att finnas på fristående Realgymnasiet i Borås och tre
VG-regionsskolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Tre VG-regionskolor, Dingle,
Nuntorp och Strömma, avvecklas och har inget antag till 2016/17.
Hur nedläggningen av VG-regionskolorna Dingle och Nuntorp kommer att påverka
boråselever kan inte förutspås. Idag går en (1) boråsare i dessa skolor. På Strömma
går fem (5) boråselever på inriktningen djur. Vill boråselever fortsatt gå djurinriktningen i VG-regional skola är det Sötåsen som erbjuder detta, efter att Strömma avvecklas. Geografiskt är avståndet från Borås till Sötåsen betydligt längre vilket kan
komma att påverka elevernas val. Borås-Strömma (Sätila) ca 40 km, Borås-Sötåsen
(Töreboda) 154 km. Skolorna erbjuder internat för elever som önskar det. Av 19
boråselever i VG-regionskola har 10 inackordering. Av resterande 9 är en elev för
gammal för att få detta bidrag (utbetalas t o m vårterminen eleven fyller 20 år), fyra
(4) elever har busskort dvs de pendlar mellan skola och hemort och fyra (4) elever har
ännu inte sökt bidraget.
Utbildningsnämnden anser att fristående gymnasieskolor i Sjuhärad medför ett större
utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever och därmed en strävan
att ständigt förbättra kvaliteten på de egna utbildningarna. Utbildningsnämndens inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna. Utbildningsnämnden tillstyrker därmed ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB.
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Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt 4 157 elever innevarande läsår 2015/16. Av dessa är 3 537
boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet Boråselever 327.
(Lokal statistik 15 oktober 2015)
Planerat utbildningsutbud 2016/17 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17 finns i bilaga 2. Totalt finns 1
686 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Borås Stad
anordnar inte själv Naturbruksprogrammet. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 461 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat
individuellt val. Preliminär antagningsstatistik till de av Strömma Naturbrukscentrum
AB ansökta programmet och inriktningarna till läsåret 2016/17 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2016
och 1 237 året efter. Befolkningsutveckling av antal 16-åringar 2016-2021 finns i
bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymnasieskolor även kan ta emot sökande elever från näraliggande kommuner. Från och
med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning
över samverkanskommunerna finns i bilaga 5.
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med följande utbildning:
Program

Inriktning

Antal
platser
åk 1

Antal
platser
åk 2

Antal
platser
åk 3

Antal platser
Fullt utbyggt
2021

Naturbruksprogrammet
”
Totalt antal

Djur

32

32

32

96

Lantbruk

16
48

16
48

16
48

48
144

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2017/18.
De sökta programmen och inriktningarna anordnas inte i Borås Stads regi, men Borås
Stad har ett avtal med Västra Götalandsregionen (VG-regionen) som är huvudman
för sex naturbruksskolor. Läsåret 2015/16 finns i regionens skolor totalt 19 boråselever. Även den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Borås har Naturbruksprogrammet med 47 boråselever. Totalt går 66 boråselever på NB varav ca 2/3 i skola på
hemorten (Realgymnasiet) och ca 1/3 på annan ort (VG-regionskola).
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Läsåret 2016/17 kommer NB att finnas på fristående Realgymnasiet i Borås och tre
VG-regionsskolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Tre VG-regionskolor, Dingle,
Nuntorp och Strömma, avvecklas och har inget antag till 2016/17.
Hur nedläggningen av VG-regionskolorna Dingle och Nuntorp kommer att påverka
boråselever kan inte förutspås, idag går en (1) boråsare i dessa skolor. På Strömma
går fem (5) boråselever på inriktningen djur. Vill boråselever fortsatt gå djurinriktningen i VG-regional skola är det Sötåsen som erbjuder detta, efter att Strömma avvecklas. Geografiskt är avståndet från Borås till Sötåsen betydligt längre vilket kan
komma att påverka elevernas val. Borås-Strömma (Sätila) ca 40 km, Borås-Sötåsen
(Töreboda) 154 km. Skolorna erbjuder internat för elever som önskar det. Av 19
boråselever i VG-regionskola har 10 inackordering. Av resterande 9 är en elev för
gammal för att få detta bidrag (utbetalas t o m vårterminen eleven fyller 20 år), fyra
(4) elever har busskort dvs de pendlar mellan skola och hemort och fyra (4) elever har
ännu inte sökt bidrag.
Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en
positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i de ansökta skolorna, utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av
verksamheten inför varje beslut.
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Till elever som behöver inackordering på grund av skolgången ska hemkommunen
lämna ekonomiskt stöd. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och
från hemmet. Eleven får antingen inackorderingsbidrag för boendet eller ett busskort.
Grundersättningen är 1/30 av basbeloppet för avstånd 0-84 km. För längre avstånd
får elever grundersättningen plus en extra ersättning i procent av grundbeloppet. För
avstånd 85-174 km utgår grundersättning + 20 % extra av grundersättingen. Procentsatsen blir högre i relation till avståndet.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Utbildningsnämnden.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga
Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv
anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt
samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Borås Stad erbjuder Naturbruksprogrammet i samverkan med VG-regionen.

Likabehandling
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald bedöms inte påverkas av ärendet.

4

Andreas Cerny
Liberalerna
Birgitta Bergman
Moderata samlingspartiet
Anna-Lena Svensson
Centerpartiet
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Dnr 32-2016:873

Remiss från Skolinspektionen
Strömma Naturbrukscentrum AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Strömma
Naturbrukscentrum i Marks kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av
konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens
planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem‐sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:
1.
En befolkningsprognos över kommunens 16‐åringar de kommande fem åren

(år 2016‐2021).
2.
En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna.
3.
Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive
fristående gymnasieskolor i kommunen.
4.
Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda
läsåret 2016/2017. Om program och inriktningar är fastställda för läsåret 2017/2018,
bifoga även dessa.
5.
Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för
att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet.
6.
Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 § skollagen, lämna ett godkännande om den
enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där
utbildningen ska bedrivas.
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2016.
Under juli 2016 kommer därför Skolinspektionen begära in 2016 års slutliga
antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016.
E‐postadress: friskolor@skolinspektionen.se. Postadress: Skolinspektionen,
Registrator, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Vänligen ange ansökans Dnr 32‐2016:873 i yttrandet. Avser yttrandet flera
ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje
yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.

Bilaga
Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB

Kopia till
Strömma Naturbrukscentrum AB

Med vänlig hälsning
Agnetha Hedenbergh
Utredare, Enheten för tillståndsprövning

Skolinspektionen
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08-58 60 85 66
Fax: 08-58 60 80 10
E-post: agnetha.hedenbergh@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se
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Intresseundersökning
Hushållningssällskapet i Sjuhärad planerar att utöka sin verksamhet, som idag består av
forskning, försök och rådgivning på Rådde i Länghem, med att erbjuda utbildning inom naturbruk
på Strömma i Sätila. Inför detta genomför vi nu en intresseundersökning bland elever i årskurs 8 i
närområdet. Vi hoppas att du kan ta dig tid att svara på några frågor. Dina svar är viktiga för oss.
Se ytterligare information på nästa blad, som Du kan ta med hem efteråt.
Stryk under ditt svar
 Jag är
⇫ kille
⇫ tjej


Jag är intresserad av djur, natur, teknik t.ex. sällskapsdjur, lantbruksdjur, hästar, maskiner
⇫ Ja
⇰ Nej



Jag är intresserad av naturvetenskapliga ämnen som matematik, kemi, fysik och biologi
⇫ Ja
⇰ Nej



Jag skulle kunna tänka mig att läsa naturbruksprogrammets djurinriktning med
fördjupning mot sällskapsdjur och djursjukvård.
⇫ Ja
⇰ Nej



Jag skulle kunna tänka mig att läsa ovanstående på Strömma naturbrukscentrum om
gymnasieutbildningen skulle erbjudas där.
⇫ Ja, Strömma
⇰ Nej Strömma



Jag skulle kunna tänka mig att läsa naturbruksprogrammets djurinriktning med
fördjupning mot häst (OBS två understrykningar på följande frågor)
⇫ Ja
⇰ Nej
⇫ Ja, Strömma
⇰ Nej Strömma



Jag skulle kunna tänka mig att läsa naturbruksprogrammets djurinriktning med
fördjupning lantbruksdjur
⇫ Ja
⇰ Nej
⇫ Ja, Strömma
⇰ Nej Strömma



Jag skulle kunna tänka mig att läsa naturbruksprogrammets lantbruksinriktning med
fördjupning mot maskinförare och service
⇫ Ja
⇰ Nej
⇫ Ja, Strömma
⇰ Nej Strömma



Jag skulle kunna tänka mig att läsa naturbruksprogrammet enligt ovan och komplettera
denna med naturvetenskapliga kurser
⇫ Ja
⇰ Nej
⇫ Ja, Strömma
⇰ Nej Strömma

Tack för din medverkan! Email: (frivillig uppgift)…………………………………………..

Kort information om Strömma Naturbrukscentrum!
En utbildning som leder till arbete direkt eller efter vidare utbildning
Strömma har utbildat inom områdena lantbruk och djur under snart 100 år. Det har alltid varit ett
kompetenscentrum med goda resurser i form av djurstallar för lantbruksdjur, hästar och
sällskapsdjur, maskinverkstäder och maskinhallar, stor hästanläggning för ridning och körning.
Du har möjlighet att ta med dig och träna din egen häst eller hund.
Utbildningen leder till yrkesexamen inom vald yrkesutgång. Du kan även välja att läsa mer
engelska och svenska för grundläggande behörighet till högskolan och även fördjupa dig
ytterligare i naturvetenskapliga studier för utökad behörighet till högskolan.
Några yrken som före detta elever har idag är: Djurskötare, maskinförare, hästskötare, hundförare,
polis, lantbrukare, djursjukvårdare, säljare, rådgivare, lärare, veterinär mm, mm.

Strömma, en plats på landet
Strömma ligger i Sätila i Marks kommun. Skolan ligger på en vacker plats. Den är som en liten by
med alla hus omgivna av åkrar, ängar och skogar. Det rinner en liten å genom området. Där
skapas vattenenergi. På kullen står skolans vindkraftverk. Du väljer att komma dagligen till skolan
med bussen, eller att bo i ett av de många elevhemmen. Förutom fina områden att rida i eller rasta
hunden i finns det stora möjligheter till inomhusaktiviteter, använda gymmet, spela boll, meka….

Hushållningssällskapet, en stark ägare
Ägaren styrs av ca 1500 medlemmar i Sjuhärad och har ”Kunskap för landets framtid” som
slogan. Hushållningssällskapet i Sjuhärad kommer att driva Strömma i nära samverkan med
Gröna Näringar. Vi vet att det finns en framtid för dem som väljer bland de många olika yrkena.
Hushållningssällskapen, som finns i alla län, bedriver idag naturbruksutbildning med stor
framgång på flera ställen i landet.
När Region Västra Götaland nyligen beslöt att stänga bl.a. Strömma erbjöds
Hushållningssällskapet i Sjuhärad att köpa och driva skolan vidare. Regionen fortsätter med
skogsutbildning i Svenljunga och med övriga inriktningar i Töreboda och Skara. Det innebär att vi
nu ansöker om tillstånd hos Skolinspektionen att få driva friskolan Strömma Naturbrukscentrum.
Dina svar på denna intresseundersökning är viktiga för oss i den ansökan. Tack för din
medverkan. Om Du lämnar din mailadress kan vi nå varandra när ansökan närmar sig.

Claes-Göran Claesson Ordförande Hushållningssällskapet i Sjuhärad

APL-värdar Strömma Naturbrukscentrum
Inriktning
Hund

Häst
Häst
Häst
Häst
Häst
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur

Namn

Adress

ÄNGLAHUNDENS HUNDDAGIS

ÅLANDSGATAN 10

BORÅS

0706-202754

LETSEGÅRDSVÄGEN 20

BILLDAL

0725-478076

BILLDALS RIDKLUBB
STALL KULLTORP
STALL SÅ STEN ÅSTEDT
ULRICEHAMNS RIDKLUBB
TOVEK EVELINA
JOHANSSON BENGT

SVENLJUNGAVÄGEN 16
HANTVERKARGATAN 5
UBBARP
EKÄNGEN 105
SKOGSÅKRA

ÖRBY
SKENE
ULRICEHAMN
ÄTRAN
HORRED

0733-144383
0708-231966
0321-16595
0703-264453
0703-485046

ANDERSSON BARBRO O TORE

MELLBY VÄSTERGÅRD 2

FOTSKÄL

0705-863359

ANDERSSON MORGAN & EVA-LENA
ARNELL ULF
BOHLIN ANDERS
BRUNANDER STEFAN
BRÄNNINGGÅRD ULRICA O. LARS-OVE
CARLSSON ANDERS
CARLSSON BJÖRN
CARLSSON STEFAN
GATE LANTBRUK AB
GÖTESTORP AB
HANSSON KARL-ANDERS
HENRIKSSON SVEN & LOUISE
IVARSSON THOMAS
JOHANSSON BJÖRN
JOHANSSON LARS-GUNNAR
JOHANSSON MARTIN
JOHANSSON PATRIK
JOHANSSON SVEN
JOHANSSON URBAN

LÅNGELYCKE 1
TORP
HÅLSJÖVÄGEN 63 BACKA
KÄRRA
BASTORP NORRA SÄM
JORSTORP NORRGÅRDEN 1
BRUNN 307
DÖVE KLOCKAREGÅRDEN 3
ERIKSBERG GATE 4
GÖTESTORP LILLEGÅRDEN
GUNNARSJÖ FLAHULTS GÅRD
TORRÅSVÄGEN 13
BJÄLKARED 4
ÖSTERBACKA GÅRD 512
RÖSERED MELLANGÅRDEN
STARRED
TORPS GÅRD
MOGA 3
ULLASJÖ PÅBO 8

LJUNGSARP
HYSSNA
HYSSNA
RÄVLANDA
HERRLJUNGA
LJUNGSARP
ULRICEHAMN
BLIDSBERG
HERRLJUNGA
LJUNG
KUNGSÄTER
SÄTILA
HERRLJUNGA
SVENLJUNGA
MÅNSTAD
SEXDREGA
MÅNSTAD
HÅCKSVIK
SVENLJUNGA

070-6600711
0705-875783
070-7870690
070-5560323
070-5424095
0706-492868
070-6587639
070-5643114
0702-466388
0730-286186
070-6720279
0706-272017
0730-526109
070-6513367
070-9280587
0705-645013
070-3252123
070-3346242

Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur

JORDTEKS LANTBRUKSTJÄNST HB
KARLSSON KJELL
LEVIN BENGT

Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur

LIDA GÅRD Babsie Persson
LUNDGREN DAN
MJÄLGÅRD MADELENE & STIG
MUREGÅRD LANTBRUK HB
OPENSTENS BONDGÅRD AB
SANDBERG BRÖDERNA
SCHELIN GÖRAN
SVENSSON JOAKIM
SVENSSON KJELL-GÖRAN & JÖRGEN
SVENSSON SVEN-INGE
TINGHALL JAN
ULVEMAN CLAES
ANDERSSON MATS
ARNESSON CHRISTIAN
DAHLÉN LEIF
HAMMARBERGS GÅRD
KARLSSON TOMAS
KJELLSSON UNO
NIKLASSON GUNNAR
NILSSON ANDERS
PETERSSON LARS
PETTERSSON CHRISTER
TJOLÖHOLMS LANTBRUK
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
VETERINÄRERNA I SVENLJUNGA

Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Lantbruk/Djur
Trädgård
Veterinär

RÖSERED, NORRGÅRDEN
ULLASJÖ AMUNDTORP 1
BONARED ÖSTERGÅRDEN 2
LJUNG ÖSTERGÅRDEN
BJÖRNARP ÖVRE
MJÄLEN 105
NYGÅRD MURUM
LADUGÅRDEN
VARNUMS GUNTORP 101
INGESTORP OVANGÅRDEN
BRAGNUM SVALEGÅRDEN 3
ÖSTEROD ÖSTLYCKAN
HJÄLTALJUNGA 25
ÖMMESTORP GÅRD
ALBOGA ULVASTORP 6
SAXARED 401
GUNNARP
SJÖARP
HÖGLANDAVÄGEN 147
BOSGÅRDEN 1
HÄGDENE ÄNGSLYCKAN
UBBHULT
GETABO MELLANGÅRDEN 1
HÖSSNA GÄRDET 104
BOX 1
TJOLÖHOLMSVÄGEN 216

MÅNSTAD
SVENLJUNGA
HYSSNA
LJUNG
MÅNSTAD
BLIDSBERG
ÄLMESTAD
LIMMARED
HÖKERUM
LÄNGHEM
LÄNGHEM
LJUNG
KUNGSÄTER
TRANEMO
LJUNG
GÄLLSTAD
BLIDSBERG
BLIDSBERG
KUNGSBACKA
RÄVLANDA
LJUNG
SÄTILA
TORESTORP
ULRICEHAMN
BLIDSBERG
FJÄRÅS

ALTARBERGET ULLASJÖ

SVENLJUNGA

070-6606949
070-5601218
073-8488624
070-3695110
0702-097192
073-8048897
070-6092027
0705-229202
0706-274429
0703-538026
070-9621643
0703-423586
070-5446746
070-9549988
0706-715036
070-3265195
0708-272542
076-8779730
0702-459861
0707-253566
070-6330200
070-6992572
073-3401288
0705-833260
0706-354354
0707-225166
0325-572330

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Strömma Naturbrukscentrum
Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att





Alla människor är lika mycket värda. Detta är utgångspunkten i vårt gemensamma
arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
All kränkande behandling strider mot principen om människors lika värde. En viktig
utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar.
Alla ska bemötas och behandlas med respekt.
Alla ska känna sig trygga.

Skolans uppdrag är att






främja lika rättigheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och
annan kränkande behandling. För att främja vänskap och förebygga kränkningar ska
skolans verksamhet ha ett meningsfullt sammanhang, skapa glädje och delaktighet.
Tid avsätts regelbundet för att diskutera förhållningssätt och gemensamma regler (se
sidan 2)
i ett tidigt skede upptäcka diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling (se sidan 3)
på bästa sätt utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling. Detta handlar om att identifiera de strukturer som utlöser
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, detta för att kunna
bryta ett mönster och inte enbart reagera mot ett visst beteende (se sidan 4)

För att främja lika rättigheter samt förebygga och förhindra kränkande
behandling






Skapa en ”vi‐känsla” där alla har lika värde
Markera allas gemensamma ansvar för trivseln vid skolan
Stärka varje individs självkänsla, t ex genom att hitta talanger
Ta ställning i moraliska och etiska frågor
Vid terminsstart ordnas av skolan gemenskapsaktiviteter för att eleverna ska känna sig
välkomna, lära känna de andra eleverna på skolan och bli delaktiga i skolans
gemensamma värdegrund.



Utvärderings och framtidsdagen



All personal på skolan ska tydligt visa på vilka normer och regler som gäller på skolan
och dessa diskuteras regelbundet med eleverna.



Vid klassråd och mentorstid kan konflikter hittas och redas ut tidigt samt diskussioner
kring våra värderingar föras.



Ett aktivt mentorskap



Temadagar



Likabehandling främjas genom samarbete mellan skola och internat.



Skolsköterskan erbjuder alla nya elever hälsosamtal där frågan om kränkningar och
trakasserier kan tas upp.



Eleverna besvarar en enkät varje år där en del handlar om trivsel och trygghet.
Enkäten ingår i skolans kvalitetsarbete. Rektor ansvarar.



Stående punkt på föräldramöten och utvecklingssamtal. En gång per termin. Mentor
ansvarar.



Inför varje läsår analyserar skolledning tillsammans med elevhälsan och de
inriktningsansvariga den egna organisationen, arbetsklimat, arbetssätt och
beslutseffekter så att individer inte diskrimineras. Ansvarig är rektor.
Till grund för denna analys ligger elevenkäten, synpunkter från skolans olika arbetslag
och elevrådet.
Denna analys ligger till grund för nästa läsårs prioriteringar.
Likabehandlingsplanens innehåll fastställs på skolkonferensen.
Planen kommer att ligga på hemsidan.






Att upptäcka trakasserier och annan kränkande behandling
Genom enskilda samtal med alla elever kan dolda strukturer upptäckas. Ansvarig för
samtalen är mentor med stöd av kurator. Samma frågor ställs till alla, exempelvis:
Hur trivs du?
Finns det någon som brukar bestämma?
Vad brukar du göra då den personen bestämmer?
Finns det någon som inte har det bra?
Vad kan du bidra med för att han/hon ska få det bättre?
Vad kan han/hon göra själv?
Skolan ska kontinuerligt kartlägga och observera den egna verksamheten och skaffa kunskap
om den aktuella situationen genom klassråd och elevråd samt i dialog med skyddsombud/
elevskyddsombud.
Skolans personal ska regelbundet ha tillsyn på gemensamma utrymmen där elever befinner
sig.
Skolans personal och ledning ska ha uppmärksamhet på om elever känner sig kränkta av
någon i verksamheten.

Tecken hos eleven som kan tyda på kränkande behandling:











Vill inte vara i skolan
Har ofta ont i huvudet eller magen
Har inga kompisar i klassen
Är ovillig att prata om skolan
Har blåmärken på kroppen
Är nedstämd, ingenting är roligt längre
Har koncentrationssvårigheter
Får aggressiva utbrott
Har sömnsvårigheter och mardrömmar
Har trasiga kläder och ägodelar

Att utreda trakasserier och annan kränkande behandling (se bilaga
åtgärdsblankett)










När någon av skolans personal får kännedom om att elev eller personal blivit utsatt
för kränkning eller trakasserier, skall detta snarast och med all möjlig hänsyn till de
inblandade utredas.
Mentor eller den som tar emot anmälan/ gör upptäckten tar snarast reda på vad som
hänt och kontaktar kurator som hjälper till med en anmälan. Anmälan skall sedan
utan dröjsmål gå till rektor.
Samtal sker med de inblandade, där man försöker fastställa och analysera orsakerna
till vad som skett. Mötet bör ske direkt vid upptäckt.
Efter samtal med berörda elever gör skolledning, elevhälsa och mentor en analys av
ärendet.
En bedömning görs av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till andra
myndigheter ska göras.
Beslut om åtgärder och ansvarsfördelning dokumenteras i ett protokoll för
elevärenden.
Information ges till de inblandades vårdnadshavare (gäller för elever under 18 år).
Information ges till berörd personal om att vara observant.
Om personal misstänks för att ha utsatt någon för trakasserier eller annan kränkande
behandling eller själv utsatts ansvarar närmaste chef för utredningen.

Åtgärder efter utredningen


Uppföljningssamtal hålls dagarna efter det inträffade med de inblandade.



Efter en vecka sker ytterligare en uppföljning med de inblandade. Då görs en ny
bedömning som bestämmer om eventuellt ytterligare uppföljning behövs.
Om överenskomna åtgärder ej följs eller ej givit önskat resultat kan disciplinära
åtgärder bli aktuella. Ev. disciplinära åtgärder regleras i skollagen.
De inblandade ska ges stöd. Den utsatte behöver hjälp med att få tillbaka sin
självkänsla. Den som kränker och trakasserar behöver stöd för att komma bort från
sin negativa roll och bryta mönster. Ansvarig för detta stöd är kurator.
Utvärdering av insatta åtgärder.
Om åtgärderna haft önskad effekt och kränkningarna upphört avslutas ärendet.






Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?
Diskriminering:
Övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av
individer utifrån olika grunder. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Trakasserier:
Ett uppträdande som kränker en individs värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av personal gentemot elever, mellan
elever, elever gentemot personal eller mellan personal.
Annan kränkande behandling:
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en individs värdighet.

Andra begrepp
Mobbning:
En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller
försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
Rasism:
En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det
finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och
därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.
Främlingsfientlighet:
Rädsla för; stark motvilja mot andra grupper av människor.
Homofobi:
En uppfattning eller medveten värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo‐
och bisexualitet och homo‐ eller bisexuella personer.

Revidering och förankring av planens innehåll
Rektor vid skolan ansvarar för att:




Likabehandlingsplanen är uppbyggd kring gällande lagstiftning och styrdokument.
Likabehandlingsplanen revideras årligen och beslutas vid skolkonferensen. Aktuell
version publiceras på skolans hemsida.
All nyanställd personal får ett exemplar av likabehandlingsplanen.

Mentor ansvarar för:




Alla elever och studerande får ett exemplar av likabehandlingsplanen när
utbildningen startar. Planen gås igenom muntligt av under utbildningens första
vecka.
Alla vårdnadshavare till elever vid skolans gymnasieutbildningar får ett exemplar av
likabehandlingsplanen vid uppropet, första skoldagen i årskurs 1.

Åtgärdsblankett trakasserier och annan kränkande behandling
1. Först kännedom:
Namn:

Datum:

2. Anmält till Mentor av:
Datum:

Namn:

3. Första utredning: Vad har hänt? Vilken/vilka har drabbats?

Anmält till kurator av:

Datum:
Datum:

Anmält till rektor av:

4. Samtal med de inblandade:
Elev:

Datum:

Sign:

Ev bilaga:

Elev:

Datum:

Sign:

Ev bilaga:

Elev:

Datum:

Sign:

Ev bilaga:

Elev:

Datum:

Sign:

Ev bilaga:

5. Fastställande av orsaker och analys av vad som skett. Insatta åtgärder:

Deltagare:

Datum:

6. Ev. anmälan till huvudman:
Datum:

Sign:

Ev bilaga:

Datum:

Sign:

bilaga:

Namn:

Datum:

Sign:

Ev bilaga:

Namn:

Datum:

Sign:

Ev bilaga:

Namn:

Datum:

Sign:

Ev bilaga:

Namn:

Datum:

Sign:

Ev bilaga:

Datum:

Sign:

Ev. anmälan till andra myndigheter:
1. Information till de inblandades vårdnadshavare:

Information till berörd personal:

Åtgärder efter uppföljning
2. Uppföljningssamtal 1: (Har kränkningarna upphört? Har vidtagna åtgärder haft önskad effekt?)

Deltagare:

Datum:

Ev. bilaga

Datum:

Ev. bilaga

3. Uppföljningssamtal 2:

Deltagare:

4. Ev. disciplinära åtgärder:
Stöd av kurator:

Datum:

Sign:

bilaga:

Datum:

Sign:

Ev bilaga:

5. Utvärdering av insatta åtgärder: (Vad blev bra? Vad hade vi kunnat göra annorlunda?)

Deltagare:

Ärendet avslutas: Ja

Datum:

Nej

Datum:

(Vid nej: Åter till punkt 2.)

Namn:

Ev. bilaga

Att styra och leda kvalitetsarbetet för Strömma Naturbrukscentrum.
Huvudmannen har ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. I
årscykeln sammanfattas hur detta sker över läsåret. I nedanstående text beskrivs innehållet utförligare.
Utbildningsbolaget Strömma Naturbrukscentrum AB har en styrelse som består av fyra personer varav två har
rektorsutbildning. Ordförande har 25 års rektorserfarenhet från annat naturbruksgymnasium. Annan styrelseledamot
har arbetat som biträdande rektor just på Strömma under 9 år.
Skolans rektor ska ha regelbundna uppföljnings- och planeringsmöten med styrelsens ordförande.
Lokal arbetsplan/verksamhetsplan: Här beskrivs hur verksamheten ska bedrivas med fokus på en långsiktig
utveckling. Skolan ska identifiera sina utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella
målen och vilka aktiviteter som ingår för att nå målen. Målen finns bl a i skollagen, läroplanen, ämnes- och
kursplaner. Några av styrelseledamöterna ingår även i styrelsen för Hushållningssällskapet Sjuhärad.
Hushållningssällskapets strategiska och operativa mål kan sammanfattas i dess motto ” Kunskap för landets framtid”.
Grundläggande är att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och
social eller ekonomisk bakgrund.
Kvalitetsredovisningen ska beskriva hur verksamheten har arbetat för ökad måluppfyllelse, vilka aktiviteter som
ingår i deras verksamhetsplan och i vilken mån man nått målen. Resultatet ska analyseras och förslag till
nya/ytterligare åtgärder föreslås. Förslagen kan vara organisatoriska, personella, pedagogiska eller resursmässiga.
Kvalitetsarbetet redovisas och diskuteras av rektor med huvudmannen d v s styrelseordföranden och ibland styrelsen.
Kvalitetsarbete i praktiken kan utgå från faserna, var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? och hur blev det. Cykeln återfinns
på skolverkets hemsida om systematiskt kvalitetsarbete och här finns en beskrivning av de olika faserna.
Mål för arbetslag och enskild medarbetare.
Alla som verkar i skolan är delaktiga när det gäller att utvecklas för att nå de lokala och nationella målen. Allas
delaktighet, synpunkter och insatser är avgörande för att stödja kvalitetsarbetet i skolan. Genom att formulera mål och
arbetsbeskrivningar för all personal ges förutsättningar för högre måluppfyllelse och bättre uppföljnings och
utvärderingsarbete.
Internkontroll. Här undersöks hur individen upplever arbetsmiljö, trivsel, relationer, delaktighet m m. Resultatet följs
upp och syftar till att ta fram förslag för kvalitetsförbättringar. Resultatet finns med i kvalitetsredovisningen.
Medarbetar- löne- och kompetensutvecklingssamtal. Alla medarbetare inom Hushållningssällskapet erbjuds minst
ett medarbetarsamtal om året. Syftet med samtalet är att skapa delaktighet och engagemang för att förbättra
verksamheten. Bra medarbetarsamtal bidrar till att utveckla medarbetarens och hela företagets gemensamma
kompetens. Medarbetarsamtalet är ett tillfälle för medarbetare att med sin chef grundligt diskutera mål och
värderingar, arbetsuppgifter och trivsel men också om den egna rollen i ett större sammanhang.
För varje medarbetare upprättas en kompetensutvecklingsplan. Planen syftar till att öka måluppfyllelsen för
verksamhet och individ.
Utvecklingssamtal elever genomförs av lärare årligen och bidrar till bilden av hur skolan lyckas möta elever som var
och en har sina speciella behov.
Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett förebyggande arbete och ska leda till en bra arbetsmiljö för alla. Att alla får
komma till tals och bli överens om vad som ska gälla, att undersöka riskerna i arbetet och vidta åtgärder. Genom att
låta det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i verksamheten förebygger vi ohälsa och olycksfall
och främjar hälsa och trivsel.
Dokumentation är viktig. Den skall även göras tillgänglig för elever, föräldrar och personal.

Årsplan för
kvalitetsarbete
Strömma Naturbrukscentrum

 Ny lokal arbetsplan
börjar gälla

 Utvärdering av
lokal arbetsplan

 Brukarenkät

Juli

Augusti

 Kvalitetsredovisning för
föregående läsår redovisas

September

Juni

Oktober

Maj

 Utvecklingssamtal
- elever

 Utvecklingssamtal
- elever

November

April
 Löneåterkoppling

Mars
 Skyddsronder

December

 Internkontroll
- elever
 Internkontroll
- personal

Februari Januari
 Lönesamtal och
medarbetarsamtal

 Delavstämning för
kvalitetsarbete

Beslut att inte
upprätta
åtgärdsprogram

Rutiner särskilt stöd Strömma Naturbrukscentrum
Rektor

Nej
Elev
Elev som
som riskerar
riskerar
att inte nå
kunskapsmålen

Uppmärksamma

All skol‐
personal

Anmäla till
rektor

All skol‐
personal

Utreda behovet
(special pedagog
ansvarar)

Se till att utredning
startas

Rektor

Vårdnads‐
havare

Rapportera till
rektor

Finns det ett
behov av särskilt
stöd?

Ja

Special
pedagog

Elev
Special
pedagog
Elevhälsan

Ja

lärare
Rektor

Utarbeta
åtgärdsprogram

Vårdnads‐
havare

Besluta åtgärds‐
program

Rektor

Vidta åtgärder

Rektor

Följa upp
åtgärder

Rektor

Elev

Special‐
pedagog
Lärare

Rektor

Utvärdera
resultat
Vårdnads‐
havare

Behövs fortsatt
utredning Nej

Nej

Avsluta
åtgärdsprogram

Rektor

Elev
Ansvarig
för åtgärd
Special‐
pedagog

Special‐
pedagog
Ansvarig
för åtgärd
Rektor

Besluten att inte upprätta åtgärdsproram, att upprätta
åtgärdsprogram och att avsluta ett åtgärdsprogram
går att överklaga.

Enkätsvar
Total

Kille

Tjej

Intr N,D,T Int NV
Djurv
Dv Strö
Häst
H Strö
Lantbdjur LD Strö
Lantmask Lm Strö Nvkompl NV Strö
339
276
186
135
120
76
104
85
124
84
122
85

789

423

242

Viskaforsskolan

47

7

12

23

9

10

7

7

4

5

5

3

3

5

3

Fritslaskolan

26

5

9

5

14

4

4

2

2

4

2

3

3

4

2

Ekdalaskolan

36

8

18

15

22

11

10

10

7

7

7

7

6

11

10

Sätilaskolan

45

15

8

19

9

8

7

5

4

2

2

5

5

5

3

Ängsskolan

78

26

26

36

36

17

13

8

3

15

12

10

8

8

7

Bollebygdskolan

91

27

28

43

27

32

25

19

13

15

14

21

15

25

16

Stenbockskolan

110

37

29

37

44

19

13

18

12

11

9

12

6

15

10

Djupedalskolan

44

12

12

14

13

8

4

7

2

4

0

2

0

3

1

Örbyskolan

46

19

14

19

20

8

8

5

4

6

6

9

7

7

5

Lyckeskolan

47

196

13

26

20

13

8

9

6

11

9

14

9

13

9

Tranängsskolan

79

32

24

40

22

26

13

11

7

8

6

14

9

11

7

Rävlandaskolan

33

8

8

14

9

7

6

4

4

4

3

1

1

4

2

107

31

41

48

31

23

17

15

8

12

10

23

12

11

10

Mogaskolan

BRukshästorgaNisationerna S amarbetskommiTE

Brukshåistorganisationernas samarbetskommittö (Brunte) skall verka ftir brukshåistens
brukande. Brunte skall vara parternas gemensamma organ ftir fråimjande av frågor som rör
ftirutsättningarna ftir arbete med brukshåist.
Brunte skall bevara och öka kunskapen om brukande och arbete med brukshlist.

Brunte bestar av ftireningarn4 Avelsfiireningen Svenska Ardennerh?isten, Föreningen
Nordsvenska Hästen, Svenska Fjordhålstfrreningen, Svenska Russavelsftireningen,
Jordbrukare Ungdomens Förbund och Föreningen Sveriges Hiistkörare.
Brunte iir engagerade i ledningsgruppen ftir Kuskutbildningen på Strömsholm.
Kuskutbildningen åir en ettårig Yrkeshögskole utbildning ftir blivande håistentreprenörer.
Inträdeskravet åir kunskaper motsvarande gymnasiekurserna i hästkunskap I och2, ridning
och körning med lägst betyget E samt motorsågskörkort klass AB.
Efterfrågan på entreprenörer som med häst kan utftira uppdrag med htist iir speciellt stor inom
storstadsområden. Behovet iir stöne åin tillgangen på entreprenörer, som i bostadsområden
med häst tömmer sopkiirl, klipper gräsmattor etc. Dessa tjåinster efterfrågas inte bara som en
miljöprofilering, utan de har en stor social funktion genom att röra sig bland miinniskor. Även
ftir skötsel inom naturskyddsområden, stadsnåira skogar och många andra områden efterfrågas
håistentreprenörer.
Det åir viktigt att de som söker till Strcimsholm har en bra grundutbildning inom htist. Tyvåirr
awecklas hästutbildningen på många Naturbruksskolor. Vi anser dåirfor att, om den planerade
friskolan med naturbnrksinriktning, som Hushållningssåillskapet Sjuhrirad arbetar ftir,
kommer tillstand, det å1r viktigt att grundläggande hastutbildning blir en del av programmet.
På sikt vore det önskviirt med ett riksintag till håistprogrammeto eftersom det saknas inom flera
landsting

Kowa 26 januanz0rc
Brukshiistoreanisationernas Samarbetskommitt6

{mffik*'^

Bru ksh ästo rga nisatione rnas

Sa ma

rbetskom

m

itt6

Kovra I

504 95 Borås
Telefon 033-24 92 82
Mobil 070-302 7t 92

E-post kowa@telia.com
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Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola
Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat
underlag.
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. Det
undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069,
104 35 Stockholm alternativ till friskolor@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2017
Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Marks kommun



Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Strömma Naturbrukscentrum AB
Organisationsnummer/personnummer
559048-8465
Organisationsform
Aktiebolag



Skolenhetens namn
Strömma Naturbrukscentrum

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden
Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Strömma Naturbrukscentrum AB

Organisationsform

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer

559048-8465



1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
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Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken
handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan
ska vara aktuellt. 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

Registreringsbevis,
bolagsordning mm.pdf

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.
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

Claes-Göran Claesson

E-postadress

claesgoran.claesson@gmail.com

Telefon arbetet

0325-52030

Mobil

070-3471905

Utdelningsadress till sökanden

Moga 2

Postnummer

51295

Ort

Håcksvik

Fullmakt - Lägg till bilaga

Ingen bilaga bifogad

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar
Waldorf
Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen.
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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

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Djur
Åk 1
24
28

Åk 2

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

32

Fullt utbyggd
verksamhet

32

Nationellt program

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Lantbruk
Åk 1
8
12

Åk 2

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

16

Fullt utbyggd
verksamhet



Åk 3

Totalt
24
52

28

24

84

32

32

96

24



Åk 3

Totalt
8
20

12

8

36

16

16

16

48

Åk 1
48

Åk 2
48

Åk 3
48

Totalt
144

8

Infoga

Fullt utbyggd
verksamhet

2.2 Läsår - fullt utbyggd
Redovisa vilket läsår skolenheten avser vara fullt utbyggd.
År
Fullt utbyggd verksamhet

2021



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
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bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den
planerade utbildningen och skolenheten.
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
- hur intresseundersökningen är genomförd
- urvalsmetoden
- hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade
- 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
- när intresseundersökningen genomfördes
- vilka frågor som ställdes vid undersökningen
- resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per program och inriktning

Vi tog kontakt med rektor och SYV på 16 högstadier i närområdet . De ligger i sju kommuner. Vi fick veta
antalet Åk 8 elever, som uppgavs vara 1084 st. Vi kopierade upp, enligt bilaga, två sidor som delades ut till
eleven där den ena kunde behållas och den andra samlades in av lärare och återsändes till oss.
Informationen bestod av tre delar; vilken utbildningen vi avsåg att starta, lite om Strömma (skolan) samt
lite om Hushållningssällskapet och att vi avsåg att starta som friskola hösten 2017. Undersökningen
genomfördes under januari månad. Frågorna framgår av bilagans första sida; intresse för området, för
programmet och mera specifikt om man är intresserad av att genomföra denna på Strömma.
Av resultatet framgår (se bilaga) att 789 svar lämnats från 13 högstadieskolor. Av dessa har 423 killar och
242 tjejer dvs 665 elever svarat ja på någon av frågorna. Alla som har svarat ja på t ex intresse för
naturvetenskap är med i siffran även om många av dem av naturliga skäl inte vill gå på Strömma eller vill
läsa kurser via naturbruksprogram.
Vi bedömer att intresset för vårt område är stort och även för naturbruksprogrammet och för att gå på
Strömma.
Man ska observera att så som frågorna ställts "kan tänka sig att läsa.." så har en del elever flera
preferenser. Vanligt är kombinationen djurvård och häst. Någon har kombinationen av de tre
djurutbildningarna. Någon har kombinerat de två lantbruksprofilerna. Många har bara ett val.
Vi är positivt förvånade över det stora antalet Strömmaval även med hänsynstagande till ovanstående;
Djurvård 135, Häst 76, Lantbruksdjur 85 och Lantbruksmaskiner 84. 85 elever kan tänka sig komplettera
naturbruksprogrammet med NV-kurser.
Traditionellt har Strömma ett betydligt större upptagningsområde än de skolor vi kontaktat. Göteborg och
Borås på 3 - 4 mils avstånd, med goda pendlingsmöjligheter, tillkommer. Vi känner oss trygga i att det finns
en god efterfrågan.
Lägg till bilaga

ENKÄT Åk8.docx

3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in- och utbetalningar och investeringar för etablering,
det vill säga in- och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in- och utbetalningar under läsår
1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se
vidare under avsnitt 3.8 för likviditetsbudget samt 3.9 för resultatbudget.
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Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med 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.
Om ansökan avser ett nystartat bolag/förening, beskriv hur sökanden avser att täcka ett eventuellt
underskott i likviditetsbudget läsår 1 samt förlust i resultatbudgeten läsår 1.
Vi har några år med relativt få elever under tre uppstartsår eftersom vi börjar med endast en årskurs. Vi
har budgeterat från början med hög lärartäthet ( 8 - 10 elever/lärare) för att kunna hålla hög kvalitet. Det
ackumulerade underskottet blir enligt vår budget drygt 4,3 miljoner kronor innan resultaten blir
positiva.Utbildningsbolaget har ett aktiekapital på 6,4 miljoner kronor. Utbildningsbolaget hyr samtliga
lokaler, skoljordbruk mm av Hushållningssällskapet Sjuhärad som äger hela anläggningen. Hyran kan vid
behov regleras utifrån utbildningsbolagets betalningsförmåga under de första uppstartsåren.

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns.
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi
visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör
dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
Bolaget är nystartat varför vi bifogar balansräkning för de tre ägarna
Lägg till bilaga

Balansräkningar ägare
Strömma
Naturbrukscentrum
AB.pdf

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
Av redogörelsen ska framgå
- beloppets storlek och hur det har beräknats
- vilka kontakter som tagits med kommunen.
Som grundbelopp använder vi riksprislistan.

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.
Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och
styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag,
årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Om medel ska tas från ett annat bolag
(eller annan bolagsform) än sökandens, inkom med underlag som visar vem som är behörig firmatecknare i
bolaget (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket).
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Finansiering med egna medel - Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven
verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och förklara vilka medel
sökanden avser nyttja.
Utbildningsbolaget har ett aktiekapital och därmed en kassa på 6,4 miljoner.
Lägg till bilaga

Ingen bilaga bifogad

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.

Lägg till bilaga

Ingen bilaga bifogad

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny
skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.

Av budgeten ska följande framgå
- ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
Av beskrivning ska följande framgå
- hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
- hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
- när i tiden in- och utbetalningarna kommer att uppstå.
Det finansieras med egna medel

3.7 Likviditetsbudget för in- och utbetalningar innan skolstart
samt likviditetsbudget för läsår 1
Inkom med en likviditetsbudget för in- och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en
likviditetsbudget för läsår 1.
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings- och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in- och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.

Likviditetsbudget in- och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1

Inbetalningar

Inbetalningar

Innan
skolstart

Läsår 1

Totalt år 1

5897600

5897600
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Kommunalt bidrag
gymnasieskola
Lån

0

Lån

0

0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

0

Finansiering med egna medel 600000

Finansiering med egna medel 3170770

3770770

Annan finansiering

Annan finansiering

0

0

Övriga inbetalningar

Övriga inbetalningar

0

0

Summa inbetalningar

9068370

9668370

Summa inbetalningar

600000

Utbetalningar - innan
skolstart

Utbetalningar - läsår 1

Utbildning och personal

Utbildning och personal

Skolledning

Skolledning

348000

348000

Personal/lärare

Lärare gymnasieskola

1809600

1809600

Övrig personal

300000

300000

Administration

250000

Administration

250000

500000

Rekrytering

50000

Rekrytering

50000

100000

Fortbildning

50000

50000

Lokaler/Utrustning

Lokaler/Utrustning

Lokalhyra

0

Lokalhyra

2500000

2500000

Speciallokaler

0

Speciallokaler

0

0

Möbler

0

Möbler

0

0

Kontorsutrustning

50000

Kontorsutrustning

150000

200000

Telefon, kopiator mm

50000

Telefon, kopiator mm

0

50000

Läromedel

Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser)

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser)

2511250

2511250

Datorer

Datorer

220320

220320

Info och annonsering

200000

400000

Elevhälsa

278400

278400

Skolmåltider

284800

284800

Försäkringar

16000

16000

Studie- och
yrkesvägledning

50000

50000

APL-handledning

50000

50000

Övriga utbetalningar

0

0

Övrigt
Info och annonsering

Övrigt
200000

Försäkringar

Övriga utbetalningar

Finansiella poster

Finansiella poster
Räntor

Räntor

0

0

Amorteringar

Amorteringar

0

0

Summa utbetalningar

600000

Summa utbetalningar

9068370

9668370

Över/Underskott

0

Över/Underskott

0

0
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3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
Resultatbudget
Intäkter

Läsår 1

Läsår 2

Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskola

5897600

13346400

22346400

Övriga intäkter

0

0

0

Summa kostnader

5897600

13346400

22346400

Skolledning

348000

696000

870000

Lärare gymnasieskola

1809600

5104000

8537600

Övrig personal

300000

450000

600000

Administration

250000

300000

350000

Rekrytering

50000

50000

50000

Fortbildning

50000

50000

50000

Lokalkostnad

2500000

3900000

5100000

Kostnader för speciallokaler

0

0

0

Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier

150000

200000

250000

711250

1337750

2005000

Info och annonsering

200000

200000

200000

Elevhälsa

278400

556800

835200

Skolmåltider

284800

640800

1068000

Försäkringar

16000

36000

60000

Studie- och yrkesvägledning

50000

100000

150000

APL-handledning

50000

100000

150000

Övriga kostnader

0

0

0

0

0

0

Möbler

0

0

0

Datorer

73440

164240

270400

Telefon, kopiator mm

0

0

0

Summa kostnader

7121490

13885590

20546200

Vinst/förlust

-1223890

-539190

1800200

Kostnader
Personal

Lokaler/Utrustning

Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
programvaror, licenser)
Övrigt

Finansiella poster
Räntor
Avskrivningar
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3.9 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

Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas.

Redogör för skolenhetens planerade lokaler. Ange, om möjligt, i vilken stadsdel/kommundel skolenheten
planeras vara belägen.
Skolinspektionen kommer enligt 26 kap. 9 a § skollagen genomföra inom ramen för tillsyn en kontroll av
den verksamhet som en enskild huvudman avser att bedriva (etableringskontroll), om
Skolinspektionen godkänt den enskilde som huvudman enligt 2 kap. 5 §. Etableringskontrollen ska
genomföras innan utbildningen startar. Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som
utbildningen är tänkt att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens
förberedelser inför skolstarten bland annat granska skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om
huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett
beslut..
Strömma Naturbruksgymnasium ligger i Sätila församling i Marks kommun. Där har bedrivits Lantbruksoch Naturbruksutbildning sedan 1918. Till skolan hör åkrar, ängar och skogar. Skoljordbrukets stallar och
hallar ligger i direkt anslutning till övriga lokaler. Allt ligger väl samlat. Det finns ett trettiotal byggnader
för lektioner, övningar, boende, fritid, mat, mm.

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och ange om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om
de ska hyras externt.
Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen
Idrott och hälsa
Egen gymnastiksal i huvudbyggnaden
Naturvetenskapliga ämnen
Egen kemi- och biologisal, samt ett eget mindre växthus med utrustning
Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
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För lantbruksundervisning finns djurstallar, maskinhallar, verkstad mm. För hästutbildningen finns
stallplatser med övningsutrymme, stort ridhus för ridning och körning, paddock mm. För
djurvårdsutbildningen finns smådjursstallar 2 st, djurvårdslokal med veterinärklinik mm. För
biologiutbildningen finns även ett mindre växthus med övningslokal.

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
Av beskrivningen ska framgå
- skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
- skolbibliotekets pedagogiska funktion.
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra
eleverna tillgång till ett skolbibliotek.
Det finns ett traditionellt bibliotek i stora skolhuset där de flesta lektionerna hålls. Det är tillgängligt för
eleverna både dag och kvällstid. I biblioteket finns skönlitteratur och facklitteratur och datorer. Biblioteket
ska användas som en naturlig del i undervisningen i alla ämnen och syftar bl a till att stimulera eleverna att
läsa.

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa 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 uttryckt i personer och antal tjänster. 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).

Läsår 1
Antal
personer
6

Antal
heltidstjänster
3.25

Läsår 2
Antal
personer
13

Antal
heltidstjänster
9.17

Läsår 3
Antal
personer
20

Antal
heltidstjänster
15.33

Fullt utbyggd
verksamhet
Antal
Antal
personer
heltidstjänster
23
17.58
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Antal elever per lärare, läsår 1
Antal elever per lärare, läsår 2
Antal elever per lärare, läsår 3
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

10
9
8
8

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Lärarnas huvuduppgift är att
undervisa. Dessutom ska lärarna delta i gemensamma aktiviteter för att utveckla skolan och
undervisningen samt ha enskilda samtal med elever och föräldrar. Därför skall alla lärare vara mentorer
för max 10 elever vardera. De ska om möjligt följa eleven alla tre åren. Lärarna organiseras i 4 lärarlag
med en ansvarig lärare för varje. Dessa 4 är lantbruk, häst, djurvård och kärnämnen. Ansvariga ser till att
kärnämneslärare kommer med i de övriga lagen i lämplig omfattning för att åstadkomma
ämnesintegrerade projekt. Dessutom sker samverkan med instruktörer i skoljordbruk och
djuranläggningar så man utnyttjar alla de möjligheter till lärande som skolans fina praktiska resurser ger
möjlighet till.

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.
Fritidspersonal. Vaktmästare och städ ingår i lokalhyra. Måltidspersonal i måltidskostnad.

6. Elevhälsa och studie- och
yrkesvägledning
6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa.
Av beskrivningen ska framgå
- elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll
- vilka personalkategorier som kommer ingå i elevhälsan.
Det finns ett elevvårdsteam som möts regelbundet, med huvuduppgift att ta upp elever med särskilda
behov samt att planera temaaktiviteter. Detta kan handla om sex och samlevnad, ANT mm.
Teamet består av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, internatföreståndare och ev. SYV. En
skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov.
Skolsköterskan har då eleverna börjar fått uppgifter kring eleverna från deras högstadier. Med detta som
underlag genomför hon enskilda hälsosamtal med samtliga nya 1:or under de första veckorna. Utifrån
detta kan ev. planer läggas upp för elever med särskild problematik, olika diagnoser mm mm.

6.2 Studie- och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.
SYV gör sig synlig i klasserna genom att årligen ge någon allmän information. SYV har dessutom
mottagning för enskilda elever. SYV försöker i sina diskussioner med eleven hitta enskilda elevens
intressen och möjligheter och förmår därmed leda eleven till kloka framtidsval. Man organiserar
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studieresor till mässor och spec. till Sveriges Lantbruksuniversitet. Man bjuder in företagare som kan
berätta om yrken och man knyter även an elevens APL-upplevelse i diskussionen om framtiden. I början av
utbildningen handlar stödet bl.a. om elevens individuella studieplan. De val som görs skall leda till visst
yrke och/eller framtida studier. I slutet handlar det om kontakter inför framtida studier eller yrken.

7. Elevens utveckling mot målen
7.1 Särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar och
särskilt stöd.
Av beskrivningen ska framgå
- när en elev ska ges stöd i form av extra anpassningar
- hur behov av särskilt stöd identifieras och när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska
involveras i arbetet
- rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av programmet.
När lärare eller annan personal uppmärksammar att elev riskerar att inte nå målen genom normal
undervisning, kontaktas rektor, som beslutar att specialpedagog utreder detta. Rektor beslutar om
åtgärdsprogram krävs. Om så är fallet utarbetas detta i samverkan med bl. a. elev och vårdnadshavare.
Därefter beslutar rektor, samt ser till att det blir genomfört, samt låter kontinuerligt utvärdera detta
tillsammans med berörda, bl.a. elev och vårdnadshavare. Därefter sker antingen en ny utredning eller
beslutar rektor att avsluta ärendet.
Behoven kan identifieras både under skol- och fritid eftersom detta är en internatskola. Därför ingår
internatföreståndaren samt självklart elevhälsan som har sitt perspektiv att tillföra.
Vi bifogar som bilaga ett schema som visar rutinerna kring särskilt stöd.
Programmet ska identifiera elevens styrkor och vad som saknas för att eleven når målen i kursen. Det kan
även innehålla annan problematik kring eleven. Det är viktigt att besluta om konkreta utvärderingsbara
åtgärder som leder mot målen.
Programmet ska tydliggöra vem som är ansvarig, vad som ska göras och när. Stöd kan ges i klassen tex
med extra personal, utanför lektionstid med extra tid, med extra hjälpmedel t ex dataprogram/inläsning
mm.

8. Kvalitet och inflytande
8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
Av beskrivningen ska framgå
- hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
kvalitetsarbetet
- hur krav, mål och riktlinjer följs upp
- vilka som ges möjlighet att delta i arbetet
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- hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer dokumenteras.
De korta svaren är: Huvudmannen tar sitt ansvar genom beslut som ger tydliga uppdrag till rektor vad som
ska redovisas och hur. Rektor skapar en skolmiljö som uppmuntrar reflektion på hur verksamheten och
eleverna utvecklas. Rektor ser till att eleverna blir delaktiga och även föräldrarna. Vi bifogar två dokument
kring kvalitetsarbetet. Se bilagor 2 st

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.
Av beskrivningen ska framgå
- sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
- hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.
Hushållningssällskapet vill att skolan ska vara bra och trygg för såväl elever som personal. Att enkelt kunna
framföra sina klagomål är viktigt för den enskilda eleven. Bäst är om eleven framför sina klagomål direkt
till den ansvariga för verksamheten d v s rektor. På skolorna finns olika sätt att framföra sin klagan såsom,
elevråd, matråd, skolkonferens, via kamratstödjare eller via den interna kontrollen som genomförs i
enkätform. Man kan naturligtvis direkt vända sig till rektor eller lärare eller eventuell mentor.
Det är viktigt att informera elever och föräldrar hur de kan framföra kritik och hur hanteringen av detta
sker. Detta finns beskrivet i det infomaterial som elever och föräldrar får vid skolstart.
Det är huvudmannens ansvar att hantera frågor som rör klagomål från elev. Skolans styrelse är den instans
där eleven kan få sin fråga prövad. Då klagomål inkommer bereds frågan av ordförande tillsammans med
rektor. Ärendet tas vid behov upp vid ordinarie styrelsemöte dit även elev kan bjudas in. Efter beslut om
eventuella åtgärder följs ärendet upp av ordförande.
Diarieföring av ärendet sker enligt huvudmannens rutiner.

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
Av beskrivningen ska framgå
- hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
- vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.
Inflytande och samråd sker både genom direkt kontakt med den det berör och genom olika demokratiska
organ. Lärarnas attityd i klassrummet är avgörande för att få en stämning där det går an att ifrågasätta
undervisningen och ge goda förslag. Detta gäller såväl enskilda lektioner som kursens upplägg. Varje kurs
ska inledas med en öppen diskussion kring kursmålen, hur de ska uppnås, vilka olika moment (tex
praktiska) som ingås samt hur bedömning kommer att ske. För att elevens individuella studieplan ska bli
välgrundad ska SYV och mentor noga diskutera denna vid flera tillfällen under gymnasietiden. Utbudet av
kurser är ofta stort och detta måste ställas mot intresse, yrkeskrav och högskolebehörighetskrav.
En modell som prövats på skolor är en årlig utvecklingsdag där elever bildar blandade grupper (Åk 1 - 3)
och får möta lärare från olika ämnesgrupper ( språk, teknik, odling, husdjur mm) samt även internat, städ
vaktmästare mm. Detta för att diskutera hela utbildningen och helheten på skolan med boende, fritid och
praktiska övningar i skoljordbruk mm. Elevernas sociala utveckling kommer även in i dessa uppskattade
direktdemokratiövningar där det viktigaste är att elevernas frågor kommer fram. Uppföljning av detta sker
på nästkommande skolkonferens.
Utöver skolkonferens finns bl. a. klasskonferens och ämnesråd. Dessutom finns det på en internatskola
även fritidsråd, matråd, boenderåd. Elevrådet genomförs på elevernas villkor där de kan kalla in berörd
personal vid behov.

9. Åtgärder mot kränkande behandling
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9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
- främjande och förebyggande åtgärder
- att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
- elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
Detta är ett mycket viktigt område som gör att vi bifogar en plan som använts tidigare på naturbruksskolor
och som tar upp svaren på dessa frågor.
Ett stort antal aktiviteter, som anges i likabehandlingsplanen, bör ske förebyggande tex redan vid kursstart
och under introduktionsveckan diskutera sk ordningsregler/trivselregler med eleverna. Detta är särskilt
viktigt vid en internatskola. Här kommer de olika temaaktiviteterna in för olika slag av förebyggande tex
om mobbning. Elevmedverkan sker tex genom klasstödjare, 2 per klass, som ser och kan meddela till
gruppen av klasstödjare där kurator ingår.
Personalen uppdateras i ämnet vid studiedagar och skall vara väl medvetna om sin plikt att agera. Man kan
då tex gå igenom det som anges i bilagan om tecken på eller frågor att ställa till elever då man misstänker
något.

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling
Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
Av beskrivningen ska framgå
- lärarens roll och ansvar
- rektorns roll och ansvar
- huvudmannens roll och ansvar.
Vi bifogar en blankett som underlättar att följa ärendet och att få med all historik. Alla i personalen måste
vara observanta och skall se till att anmälan sker. Lärare eller annan personal som upptäcker tendenser till
kränkande behandling ska gå in och direkt markera i den uppkomna situationen och därefter föra vidare
till mentor eller direkt till rektor. Mentor är den som ansvarar för att anmälan kommer igång via blankett,
talar med föräldrar om eleven är omyndig och meddelar rektor. Rektor ser till att utredning sker och
informerar huvudman om kränkningen bedöms allvarlig. Huvudman bedömer om man ska gå vidare med
anmälan.

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
Av beskrivningen ska framgå
- hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen.
Värdegrundsarbetet har berörts i ovanstående. Skolans likabehandlingsplan utgör en grund och denna
baseras bl.a. på läroplanen. Mentor bygger upp ett förtroende för sina elever och kan diskutera direkt med
dem. All personal på en internatskola ska vara förebilder för eleverna. Därför är det viktigt att ständigt ha
dessa frågor aktuella på olika personalmöten. På heldagarna i början och slutet av terminerna och övriga
studiedagar tas värdegrundfrågor upp. Dessutom genomförs temaföreläsningar med grupparbeten kring
rasism, mobbning mm. Samplaneringsdagen som nämndes tidigare med årskursblandade grupper kan
med fördel ha inslag av värdegrundsfrågor. De regler som gäller för eleverna på skolan har framtagits i
samverkan med eleverna och beslutas av skolkonferensen. Här är man överens om hur man ska förhålla
sig till varandra och konsekvenser om man överträder dessa.
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10. Gymnasium
10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
Av beskrivningen ska framgå
- hur undervisningen kommer att organiseras
- vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden
ansöker om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta
antalet elever kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska följande framgå
- hur sökanden avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
- hur sökanden kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
- hur sökanden ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.
Utbildningen organiseras i tre klasser efter utbildningsprofil dvs. lantbruk, djurvård och häst. I kärnämnen
läggs lektioner samtidigt för att ge bättre möjlighet till särskilt stöd genom att ha två lärare i klassen. Av
tradition och av kvalitets och säkerhetsskäl delas klassen i mindre grupper för praktiska övningar. Dessa är
av olika slag. Icke produktionsbunden övning är tex. lärarledd grupp som övar i labb, specialsalar eller
körgårdar att hantera olika foderslag, simulatorkörning, svetsning, traktorkörning mm. Produktionsbunden
övning sker i skoljordbruk eller djuranläggningar tex körning med häst, utfodring, mjölkning, sådd.
Kopplingen mellan teorilektioner och praktiska tillämpningar är ofta naturbruksskolors signum. Man
skapar utbildningsmoment som ger en helhet för eleven t ex foderkonservering genom ensilering. Här
samverkan teknikläraren med maskinkedjan, husdjursläraren med foderkvaliteten, odlingsläraren med
sortval och skördetidpunkter och ekonomiläraren med en kostnadskalkyl , pris per kilo torrsubstans.
Andra exempel på ämnesintegrering är då svenskläraren deltar vid elevens olika projektredovisningar och
där engelskaläraren använder facklitteratur som är speciell för elevens inriktning.
Vad gäller ekonomin har vi en budget som vi kommer att klara med ett antagande av 32 elever år ett och
sedan en ökning under några år till 48 per årskurs. Skolans elevantal var under många år 50 - 60 elever per
årskurs, vilket gör oss trygga i den delen. Vi har även mött ett positivt intresse genom våra elevenkäter.
Vi har även i lärartilldelningen, med en lärartäthet på 8 - 10 elever per lärare, tagit höjd för att ge mycket
av undervisningen i 8-grupper. Detta gör att vi klarar att erbjuda ganska många valkurser.
Ägaren Hushållningssällskapet har i sin rådgivningsorganisation ett 15-tal rådgivare med spetskompetens i
aktuella ämnen, varav flera har pedagogisk utbildning och arbetat som lärare. Dessa kommer att
komplettera de ordinarie lärarna. Skolan har idag behöriga/legitimerade lärare, varav vi räknar med att en
del söker till oss när vi startar upp. Vi har kontakter med närliggande Marks gymnasium för att kunna köpa
in vissa kompetenser.

10.2 Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång
varje termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.

10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
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Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.

Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

10.4 Färdighetsprov
Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
- vilka program/inriktningar som avses
- hur provet kommer att genomföras
- vilka moment som ingår i provet.

11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning
11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.
Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

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

Inriktning

Naturbruksprogrammet



Djur



Veckor
15

Naturbruksprogrammet



Lantbruk



15













Infoga program
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11.3 Säkerställande av APL-platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.
Hushållningssällskapet har sedan lång tid ett stort kundregister bland landsbygdsföretagare och i övrigt
goda kontakter i bygden. Dessutom finns det många som tidigare varit handledare vid samma skola. Vi
bifogar en lista på några av dem som vi kontaktat och som är beredda att ställa upp som handledare. OBS
listan bifogades under rubriken lärlingsutbildning.

11.4 Lokalt programråd

Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för
samverkan mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.

11.5 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.
Vi kommer enligt ovan att redan ha en god kännedom om företagen från våra relationer som rådgivare.
När det blir aktuellt med APL tar vi kontakt med handledare och kontrollerar att arbetsmiljön är säker. Vi
kommer även att genomföra handledarutbildningar med ett innehåll av utbildningsmål,
instruktörsmetodik, arbetsmiljö mm.

11.6 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.
Det är den lärare som undervisar i den kurs som är den aktuella APL-perioden är kopplad till som sätter
betyget. Underlag skaffas av handledaren som även har kännedom om vilka delar av kursmålen eleven
särskilt ska träna på.
Inför varje kurs informeras eleven om kursmålen och har även en möjlighet att ha synpunkter på
genomförandet. Om APL ingår i kursen diskuterar man med eleven vilket företag som är aktuellt och vad
som särskilt ska tränas och i förhållande till vilka mål.
Såväl elev som handledare har fått ut vilka mål i aktuell kurs som man ska jobba mot. Båda har därför
ansvar för att detta sker. Läraren som besöker företaget under APL-perioden följer upp hur detta fungerar.

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

Lägg till bilaga

Lista på APL-handledare
202016-01-31.pdf
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12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.
Region Västra Götaland beslutade i höstas att lägga ner Strömma Naturbruksgymnasium. I beslutet ingick
att uppskjuta stängningen till sommaren 2017 " för att ge annan huvudman möjlighet att gå in".
Regionen har låtit värdera hela anläggningen, som består av en väl samlad skolanläggning med
undervisningslokaler, elevhem, restaurang, djurstallar, maskinhallar mm samt åkrar, ängar och skogsmark.
Endast Hushållningssällskapet i Sjuhärad har fått erbjudandet och har accepterat budet på 32 miljoner
kronor och kommer att vara ägare. I köpet kommer det mesta av lösöret att övertas. Vi är alltså överens
om köpeskilling och avtalsprinciper och har tagit i hand med regionrådet Jonny Magnusson på detta.
Under våren sker den politiska processen och underskrifter. Båda parter kommer att samverka under
nästa läsår i den mening att regionen hyr delar av anläggningen av oss. Skolan kommer att tömmas på
elever och personal, vilket innebär att regionens treor slutar i juni 2017 och vi nystartar i
augusti.
Skolan ska drivas
av Strömma Naturbrukscentrum AB. Det kan nämnas att två av styrelsens ledamöter har genomgått
rektorsutbildning. Den ene har 25 års erfarenhet som rektor vid ett annat naturbruksgymnasium. Den
andre har 9 års erfarenhet som biträdande rektor vid just Strömma. Utbildningsbolagets ägare är
Hushållningssällskapet Sjuhärad, som äger hela anläggningen, samt av Hushållningssällskapet förvaltade
stiftelser, Stiftelsen Brusewitz donationsfond och Stiftelsen makarna Willéns donationsfond.
Hushållningssällskapet är en 200-årig organisation som saknar ägare utan organisationen är stiftelselik.
Tillsammans har ägarna till utbildningsbolaget ett eget kapital på ca 45 miljoner kronor.
Bolaget bildades 21 januari 2016 med ett aktiekapital på 6,4 miljoner kronor. Verksamhetsinriktning: Att
bedriva utbildning främst inom naturbruk samt därmed förenlig verksamhet (framgår av bolagsordningen).
Ändringar som skall registreras hos Bolagsverket beslutades den 27 januari i år. När dessa ändringar är
registrerade hos Bolagsverket kompletterar vi med uppdaterat registreringsbevis.

12.2 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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Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av
befintlig fristående skola vid Realgymnasiet i Borås.
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Programområde: 3
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
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Dnr 2016/KS0191

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av
en befintlig fristående gymnasieskola
Skolinspektionens diarienummer: 32-2016:902

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående skola vid Realgymnasiet i Borås.

Kommunstyrelsens yttrande i sammanfattning
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet1 vid Realgymnasiet i Borås med följande utbildningar:
El- och energiprogrammet/inriktning Dator och kommunikationsteknik,
Fordons- och transportprogrammet/inriktning Personbil och inriktning Transport,
Handels- och administrationsprogrammet/inriktning Handel och service,
Hotell- och turismprogrammet/inriktning Hotell och konferens,
Bygg- och anläggningsprogrammet/inriktning Husbyggnad och inriktning Måleri,
Vård- och omsorgsprogrammet.
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2017/18.
Med fullt utbyggd verksamhet kommer totala elevantalet uppgå till 150.
De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi på Almåsgymnasiet
och Viskastrandsgymnasiet. Eleverna tas in på program och gör sitt inriktningsval till
årskurs 2.
Kommunstyrelsen bedömer att om ansökan från Lärande i Sverige AB beviljas kan
det innebära att det läsåret 2017/18 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktu1

Program och totalt elevantal på Realgymnasiet enligt ansökan: Naturbruksprogrammet inriktning
Djur: åk 1: 35 elever, åk 2: 23 elever, åk 3: 18 elever, totalt: 76 elever, varav 41 boråsare. Naturbruksprogrammet inriktning Skog åk 1: 4 elever, åk 2: 5 elever, åk 3: 2 elever, totalt 11 elever, varav 6
boråsare. Totalt antal elever på skolan: 87 elever, varav 47 boråsare.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

ella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att kommunen
behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Personal- och lokalanpassningar kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.

Kommunstyrelsens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt 4 157 elever innevarande läsår 2015/16. Av dessa är 3 537
boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet boråselever 327.
(Lokal statistik 15 oktober 2015)
Planerat utbildningsutbud 2016/17 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17 finns i bilaga 2. Totalt finns
1 686 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat
individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 461 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. Preliminär antagningsstatistik till de
ansökta programmen läsåret 2016/17 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2016
och 1 237 året efter. Befolkningsutvecklingen av antal 16-åringar 2016-2021 finns i
bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymnasieskolor även kan ta emot sökande elever från näraliggande kommuner. Från och
med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning
över samverkanskommunerna finns i bilaga 5.
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet
i Borås med följande utbildning:
Program
Inriktning
Antal
Antal
Antal
Antal platser
platser
platser platser
Fullt utbyggt
åk 1
åk 2
åk 3
2019
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
”
Handels- och
administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
”
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt

Dator och
kommunikationsteknik
Personbil

15

15

15

45

5

5

5

15

Transport
Handel och
service

5
5

5
5

5
5

15
15

Hotell och
konferens
Husbyggnad

5

5

5

15

5

5

5

15

Måleri
-

5
5

5
5

5
5

15
15

50

50

50

150

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2017/18.

3

De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi. På Almåsgymnasiet
finns Handels- och administrations-, Hotell- och turism- samt Vård- och omsorgsprogrammet. På Viskastrandsgymnasiet finns Bygg- och anläggnings-, El- och energisamt Fordons- och transportprogrammet. Eleverna antas till programmet och gör
inriktningsvalet till årskurs 2.
Innevarande läsår 2015/16 är elevantalet per program följande:
Skola

Program

Antal elever åk
1

Antal elever åk
2

Antal elever åk
3

Almås

Handel och
administration

19

24

39

Antal
elever
totalt
82

Hotell och turism

46

42

38

126

Vård- och omsorg

56

47

39

142

Bygg- och anläggning

81

74

70

225

El- och energi
Fordon och
transport

56
80

55
55

48
45

159
180

Viskastrand

Lokal statistik per 15 oktober 2015.
På de inriktningar som Lärande i Sverige AB ansöker om att få anordna är elevantalet
följande:
Skola

Program

Inriktning

Almås

Handel och administration
Hotell och turism

Handel och
service
Hotell och
konferens

Viskastrand

Vård- och omsorg
Bygg- och anläggning
Bygg- och anläggning
El- och energi

Fordon och
transport
Fordon och
transport

Antal elever
åk 2
21

Antal elever
åk 3
14

Antal elever totalt
35

13

10

23

Husbyggnad

27

28

55

Måleri

9

11

20

Dator och
kommunikationsteknik
Personbil

12

7

19

15

7

22

Transport

20

17

37

Lokal statistik från respektive skola.
Kommunstyrelsen bedömer att om ansökan från Lärande i Sverige AB beviljas kan
det innebära att det läsåret 2017/18 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att kommunen
behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Personal- och lokalanpassningar kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
Kommunstyrelsen vill även påpeka att Lärande i Sverige AB ansökte 2014 om utökning vid Realgymnasiet med Hotell- och turismprogrammet inriktning turism och
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resor. Skolinspektionen avslog ansökan. Motiveringen var att sökanden vid tidpunkten inte hade förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen samt
att utökningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den kommunala gymnasieskolan som riskerade att tvingas lägga ned programmet.
Om ansökan beviljas kan det innebära att kommunen behöver förändra strukturen
inom den egna verksamheten och genomföra personal- och lokalanpassningar som en
följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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2 Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17
3 Preliminär antagningsstatistik till programmen i ansökan läsåret 2016/17
4 Befolkningsutveckling 2016-2021
5 Samverkanskommuner
6 Sammanställning av gymnasieskolor med programmen i ansökan
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Kommunstyrelsen

Ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0191

Nämndens beslut
Utbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet1 vid Realgymnasiet i Borås med följande utbildningar:
El- och energiprogrammet/inriktning Dator och kommunikationsteknik,
Fordons- och transportprogrammet/inriktning Personbil och inriktning Transport,
Handels- och administrationsprogrammet/inriktning Handel och service,
Hotell- och turismprogrammet/inriktning Hotell och konferens,
Bygg- och anläggningsprogrammet/inriktning Husbyggnad och inriktning Måleri,
Vård- och omsorgsprogrammet.
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2017/18.
Med fullt utbyggd verksamhet kommer totala elevantalet uppgå till 150.
De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi på Almåsgymnasiet
och Viskastrandsgymnasiet. Eleverna tas in på program och gör sitt inriktningsval till
årskurs 2.
Utbildningsnämnden bedömer att om ansökan från Lärande i Sverige AB beviljas kan
det innebära att det läsåret 2017/18 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Personal- och
lokalanpassningar kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda
utbildningar.
Utbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.

1

Program och totalt elevantal på Realgymnasiet enligt ansökan: Naturbruksprogrammet inriktning
Djur: åk 1: 35 elever, åk 2: 23 elever, åk 3: 18 elever, totalt: 76 elever, varav 41 boråsare. Naturbruksprogrammet inriktning Skog åk 1: 4 elever, åk 2: 5 elever, åk 3: 2 elever, totalt 11 elever, varav 6
boråsare. Totalt antal elever på skolan: 87 elever, varav 47 boråsare.

2

Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt 4 157 elever innevarande läsår 2015/16. Av dessa är 3 537
boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet boråselever 327.
(Lokal statistik 15 oktober 2015)
Planerat utbildningsutbud 2016/17 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17 finns i bilaga 2. Totalt finns
1 686 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat
individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 461 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. Preliminär antagningsstatistik till de
ansökta programmen läsåret 2016/17 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2016
och 1 237 året efter. Befolkningsutvecklingen av antal 16-åringar 2016-2021 finns i
bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymnasieskolor även kan ta emot sökande elever från näraliggande kommuner. Från och
med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning
över samverkanskommunerna finns i bilaga 5.
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet
i Borås med följande utbildning:
Program
Inriktning
Antal
Antal
Antal
Antal platser
Fullt utbyggt
platser
platser platser
åk 1
åk 2
åk 3
2019
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
”
Handels- och
administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
”
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt

Dator och
kommunikationsteknik
Personbil

15

15

15

45

5

5

5

15

Transport
Handel och
service

5
5

5
5

5
5

15
15

Hotell och
konferens
Husbyggnad

5

5

5

15

5

5

5

15

Måleri
-

5
5

5
5

5
5

15
15

50

50

50

150

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2017/18.

3

De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi. På Almåsgymnasiet
finns Handels- och administrations-, Hotell- och turism- samt Vård- och omsorgsprogrammet. På Viskastrandsgymnasiet finns Bygg- och anläggnings-, El- och energisamt Fordons- och transportprogrammet. Eleverna antas till programmet och gör
inriktningsvalet till årskurs 2.
Innevarande läsår 2015/16 är elevantalet per program följande:
Skola
Program
Antal elever
Antal elever
åk 1
åk 2

Antal elever
åk 3

Almås

24

39

Antal
elever
totalt
82

42

38

126

47

39

142

74

70

225

55
55

48
45

159
180

Handel och
19
administration
Hotell och
46
turism
Vård- och
56
omsorg
Viskastrand
Bygg- och
81
anläggning
El- och energi 56
Fordon och
80
transport
Lokal statistik per 15 oktober 2015.

På de inriktningar som Lärande i Sverige AB ansöker om att få anordna är elevantalet
följande:
Skola
Program
Inriktning
Antal elever
Antal elever
Antal
åk 2
åk 3
elever
totalt
Almås
Handel och
Handel och 21
14
35
administration service
Hotell och
Hotell och
13
10
23
turism
konferens
Vård- och
omsorg
Viskastrand
Bygg- och
Husbyggnad 27
28
55
anläggning
Bygg- och
Måleri
9
11
20
anläggning
El- och energi Dator och
12
7
19
kommunikationsteknik
Fordon och
Personbil
15
7
22
transport
Fordon och
Transport
20
17
37
transport
Lokal statistik från respektive skola.
Utbildningsnämnden bedömer att om ansökan från Lärande i Sverige AB beviljas kan
det innebära att det läsåret 2017/18 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Personal- och
lokalanpassningar kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda
utbildningar.
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Utbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
Utbildningsnämnden vill även påpeka att Lärande i Sverige AB ansökte 2014 om utökning vid Realgymnasiet med Hotell- och turismprogrammet inriktning turism och
resor. Skolinspektionen avslog ansökan. Motiveringen var att sökanden vid tidpunkten inte hade förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen samt
att utökningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den kommunala gymnasieskolan som riskerade att tvingas lägga ned programmet.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Om ansökan beviljas kan det innebära att Utbildningsnämnden behöver förändra
strukturen inom den egna verksamheten och genomföra personal- och lokalanpassningar som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Utbildningsnämnden.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga
Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet. Utbildningsnämnden anordnar i egen regi de utbildningar som Lärande i Sverige AB ansöker om att få starta.

Likabehandling
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald bedöms inte påverkas av ärendet.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Elias Mannberg (M), Anna-Lena Svensson
(C) och Per Flensburg (MP) reserverar sig mot beslutet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Bilagor
1 Planerat utbildningsutbud för gymnasieskolan läsåret 2016/17
2 Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17
3 Preliminär antagningsstatistik till programmen i ansökan läsåret 2016/17
4 Befolkningsutveckling 2016-2021
5 Samverkanskommuner
6 Sammanställning av gymnasieskolor med programmen i ansökan

Bilaga 1
Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2016/17
Skola

Program

Almåsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet (Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist)
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning

Bäckängsgymnasiet

Nationella program:
Estetiska programmet (Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater)
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Språkintroduktion

Sven Eriksonsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/Nationell
idrottsutbildning, NIU)
Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet
International Baccalaureate (IB)
Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning)
Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Språkintroduktion

Tullengymnasiet

Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

Bilaga 1 forts.
Skola
Viskastrandsgymnasiet

Program
Nationella program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet (Estetik och media)
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet (Finsnickeri, Textil Design)
Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik,
Svetsteknik)
VVS- och fastighetsprogrammet
Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning

PM

1 (3)

2015-12-15

2015/UN0163

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2016/17
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 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.
Studievägskod

Program/Inriktning

Antal platser +
Programinriktat
individuellt val

BA
BAHUS0L
BAMAL0L
BAMAR0L

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad, Lärling
Måleri, Lärling
Mark och anläggning, Lärling

BF

Barn- och Fritidsprogrammet

66 + 4 = 70

BFPED0L
BFSOC0L
BFFRI0L

Pedagogiskt arbete, Lärling
Socialt arbete, Lärling
Fritid och hälsa, Lärling

SE 40 + 2
AL 20 + 2
AL 2
AL 2
AL 2

EE

El- och Energiprogrammet

58 + 2 = 60

EK

Ekonomiprogrammet

170

ES

Estetiska programmet
Bild och formgivning
Dans
Estetik och media
Musik
Teater

184
50
30
44
30
30

FT
FTPER0L
FTGOD0L

Fordons- och transportprogrammet
Personbil, Lärling
Godshantering, Lärling

70 + 10
7
10
= 97

HA
HAADM0L
HAHAN0L

Handels- och administrationsprogrammet
Administrativ service, Lärling
Handel och service, Lärling

40 + 4
2
6
= 52

62
16
2
2

= 82

PM
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2015-12-15

2015/UN0163

Studievägskod

Program/Inriktning

Antal platser +
Programinriktat
individuellt val

HT
HTHOT0L

Hotell- och turismprogrammet
Hotell och konferens, Lärling

36 + 4
6
= 46

HU

Humanistiska programmet

60

HV

Hantverksprogrammet
Finsnickeri
Florist
Florist, Lärling
Florist/Inredning
Florist/Inredning, Lärling
Frisör
Stylist, Hår och makeup
Textil design

115 + 18 = 133
15 + 2
12 + 2
2
14 + 2
2
30 + 4
14 + 2
26 + 6

IN

Industritekniska programmet

27 + 7 = 34

Produkt och maskinteknik
- Grafisk teknik och design

22 + 2

Svetsteknik

5+5

NA

Naturvetenskapsprogrammet

180

RL
RLKOK0L
RLBAG0L
RLFAR0L

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering, Lärling
Bageri och konditori, Lärling
Färskvaror, delikatesser och catering, Lärling

42 + 6
5
2
5
= 60

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

180

TE

Teknikprogrammet

120

VF
VFFAS0L
VFVVS0L
VFVEN0L

VVS- och fastighetsprogrammet
Fastighet, Lärling
VVS, Lärling
Ventilationsteknik, Lärling

24 + 2
2
2
2 = 32

PM
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2015-12-15

2015/UN0163

Studievägskod

Program/Inriktning

VO
VOVAR0L

Vård- och omsorgsprogrammet
Lärling

60 + 12
6
= 78

EKENTVS

Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet

22

IB

Internationell Baccalaureate

30

IM

Introduktionsprogrammen anordnas efter behov.
De som avses är Preparandutbildning,
Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och
Språkintroduktion. Programinriktat individuellt val
redovisas under respektive program och är sökbart.

Totalt antal platser

Antal platser +
Programinriktat
individuellt val

1690

Utbildningsnämnden föreslås besluta att anta gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016-17.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Anders Waldau
Utbildningschef

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Lärande i Sverige AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola.
Bilaga 3
Sökande fristående huvudman: Lärande i Sverige AB

Sökande per 2016-02-24
Program/Inriktning/
Skola

Totalt antal
sökande

Sökande 16/17
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
16/17

Antagna
förstahandssökande

Antagna 16/17
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 16/17
Första
Övriga
handssökande
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning väljs till år 2,
Ansökan görs till
nationellt program

216

59

87

123

62

34

6

14

22

16

29

3

9

22

2

Viskastrandsgymnasiet
Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning Husbyggnad,
lärling
Viskastrandsgymnasiet
Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning Måleri, lärling
Viskastrandsgymnasiet

1

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Lärande i Sverige AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola.
Bilaga 3
Program/Inriktning/
Skola

Totalt antal
sökande

Sökande 16/17
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
16/17

Antagna
förstahandssökande

Antagna 16/17
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 16/17
Första
Övriga
handssökande
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning Mark och
anläggning, lärling

12

2

3

6

2

13

0

4

9

4

12

0

4

8

6

Viskastrandsgymnasiet

Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning Måleri
Borås Praktiska
gymnasium
Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning Husbyggnad
Borås Praktiska
gymnasium

2

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Lärande i Sverige AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola.
Bilaga 3
Program/Inriktning/
Skola

Totalt antal
sökande

Sökande 16/17
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
16/17

Antagna
förstahandssökande

Antagna 16/17
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 16/17
Första
Övriga
handssökande
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning Mark- och
anläggning

3

0

1

2

4

16

1

2

15

4

14

0

2

11

6

Borås Praktiska
gymnasium
Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning Måleri, lärling
Borås Praktiska
gymnasium
Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning Husbyggnad,
lärling
Borås Praktiska
gymnasium

3

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Lärande i Sverige AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola.
Bilaga 3
Program/Inriktning/
Skola

Totalt antal
sökande

Sökande 16/17
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
16/17

Antagna
förstahandssökande

Antagna 16/17
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 16/17
Första
Övriga
handssökande
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning Mark- och
anläggning, lärling

4

0

1

4

4

Borås Praktiska
gymnasium

4

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Lärande i Sverige AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola.
Bilaga 3
Program/Inriktning/
Skola

Totalt antal
sökande

Sökande 16/17
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
16/17

Antagna
förstahandssökande

Antagna 16/17
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 16/17
Första
Övriga
handssökande
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

El- och energiprogrammet

162

45

74

110

58

4

0

1

4

4

5

0

1

4

4

Inriktning väljs till år 2,
Ansökan görs till
nationellt program
Viskastrandsgymnasiet
El- och energiprogrammet

Inriktning Elteknik
Borås Praktiska
gymnasium
El- och energiprogrammet

Inriktning Elteknik,
lärling
Borås Praktiska
gymnasium

5

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Lärande i Sverige AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola.
Bilaga 3
Program/Inriktning/
Skola

Totalt antal
sökande

Sökande 16/17
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
16/17

Antagna
förstahandssökande

Antagna 16/17
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 16/17
Första
Övriga
handssökande
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

Fordons- och
transportprogrammet

Inriktning väljs till år 2,
Ansökan görs till
nationellt program

189

27

65

94

70

30

3

15

14

7

12

0

5

9

10

Viskastrandsgymnasiet
Fordons- och
transportprogrammet

Inriktning Personbil,
lärling
Viskastrandsgymnasiet
Fordons- och
transportprogrammet

Inriktning
Godshantering, lärling
Viskastrandsgymnasiet

6

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Lärande i Sverige AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola.
Bilaga 3
Program/Inriktning/
Skola

Totalt antal
sökande

Sökande 16/17
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
16/17

Antagna
förstahandssökande

Antagna 16/17
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 16/17
Första
Övriga
handssökande
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

Fordons- och
transportprogrammet

Inriktning Personbil

15

0

1

8

4

25

2

1

22

4

4

0

1

3

4

Borås praktiska
gymnasium
Fordons- och
transportprogrammet

Inriktning Personbil,
lärling
Borås praktiska
gymnasium
Fordons- och
transportprogrammet

Inriktning
Godshantering, lärling
Borås praktiska
gymnasium

7

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Lärande i Sverige AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola.
Bilaga 3
Program/Inriktning/
Skola

Totalt antal
sökande

Sökande 16/17
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
16/17

Antagna
förstahandssökande

Antagna 16/17
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 16/17
Första
Övriga
handssökande
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

Handels- och
administrationstransportprogrammet

114

16

50

87

40

11

1

7

9

2

38

7

11

31

6

Inriktning väljs till år 2,
Ansökan görs till
nationellt program
Almåsgymnasiet
Handels- och
administrationstransportprogrammet

Inriktning Administrativ
service, Lärling
Almåsgymnasiet
Handels- och
administrationstransportprogrammet

Inriktning Handel och
service, Lärling
Almåsgymnasiet
Sökande 16/17

Antal

Antagna 16/17

Reserver 16/17

8

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Lärande i Sverige AB ansökta
programmen och inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola.
Bilaga 3
Program/Inriktning/
Skola

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

platser
16/17

35

5

21

19

36

25

4

13

17

6

120

20

45

90

60

19

1

6

16

6

Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
16/17

Hotell- och turismprogrammet

Inriktning väljs till år 2,
Ansökan görs till
nationellt program
Almåsgymnasiet
Hotell- och turismprogrammet

Inriktning Hotell och
konferens, Lärling
Almåsgymnasiet
Vård- och omsorgsprogrammet

Programmet har inga
inriktningar.
Almåsgymnasiet
Vård- och omsorgsprogrammet

Lärling
Almåsgymnasiet

9

BEFOLKNINGSPROGNOS
Bilaga 4

16-åringar boråsare

År
Antal

2016
1220

2017
1237

2018
1278

2019
1371

2020
1394

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering

2021
1383

Bilaga 5

Samverkanskommuner Boråsregionen
Borås
Bollebygd
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda

Bilaga 6
Sammanställning av gymnasieskolor i Borås som erbjuder de av Lärande i Sverige
AB sökta programmen och inriktningarna.
Gymnasieskola
Borås Praktiska
Gymnasium
Viskastrandsgymnasiet
Borås Praktiska
Gymnasium
Viskastrandsgymnasiet
Viskastrandsgymnasiet

Kommunal Fristående Program
X
Bygg- och
anläggningsprogrammet
X
Bygg- och
anläggningsprogrammet
X
Bygg- och
anläggningsprogrammet
X
Bygg- och
anläggningsprogrammet
X
El- och energiprogrammet

Borås Praktiska
Gymnasium

X

Viskastrandsgymnasiet

X

Viskastrandsgymnasiet

X

Almåsgymnasiet

X

Almåsgymnasiet

X

Almåsgymnasiet

X

Drottning Blankas
Gymnasieskola

X

Drottning Blankas
Gymnasieskola

X

Fordons- och
transportprogrammet
Fordons- och
transportprogrammet
Fordons- och
transportprogrammet
Handels- och
administrationsprogrammet
Hotell- och
turismprogrammet
Vård- och
omsorgsprogrammet
Vård- och
omsorgsprogrammet
Vård- och
omsorgsprogrammet

Inriktning
Husbyggnad
Husbyggnad
Måleri
Måleri
Dator och
kommunikationsteknik
Personbil
Personbil
Transport
Handel och
service
Hotell och
konferens

Spa&Hälsa
Räddningsmedicin och akutsjukvård

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-03-22

1 (2)

§ 37
Dnr 2016/UN0050 612
Remiss – Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Borås
Kommunstyrelsen har till Utbildningsnämnden översänt rubricerad remiss för yttrande.
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet i
Borås med utbildningarna El- och energiprogrammet - inriktning Dator och
kommunikationsteknik, Fordons- och transportprogrammet - inriktning Personbil och
inriktning Transport, Handels- och administrationsprogrammet - inriktning Handel och
service, Hotell- och turismprogrammet - inriktning Hotell och konferens, Bygg- och
anläggningsprogrammet - inriktning Husbyggnad och inriktning Måleri samt Vård- och
omsorgsprogrammet. Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2017/2018.
Yrkanden
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M) och
Anna-Lena Svensson (C) lägger ett alternativt förslag (bilaga 1 till protokollet) där man
yrkar att Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan, samt att textändringar görs i
upprättat förslag till remissvar.
Per Flensburg (MP) lägger ett alternativt förslag (bilaga 2 till protokollet) och yrkar att
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan, samt att textändring görs i upprättat förslag till
remissvar.
Helene Sandberg (S), Anders Jonsson (S) och Anita Spjuth (V) yrkar att
Utbildningsnämnden avslår ansökan i enlighet med upprättat förslag.
Ordföranden meddelar att upprättat förslag till beslut är huvudförslag.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Alliansgruppens och Per Flensburgs (MP) förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden ställer Alliansgruppens och Per Flensburgs (MP) förslag mot varandra
och finner att Utbildningsnämnden utser Alliansgruppens förslag till motförslag.
Ordföranden ställer Alliansgruppens förslag mot huvudförslaget och finner att
Utbildningsnämnden beslutat i enlighet med huvudförslaget.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till Helene Sandbergs (S), Anders Jonssons (S) och Anita Spjuths (V)
yrkande (huvudförslaget).
Nej innebär bifall till Alliansgruppen Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M) och
Anna-Lena Svenssons (C) alternativa förslag.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-03-22

Omröstningsresultat:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst Nej-röst

Elias Mannberg (M)
Niklas Hallberg (SD)
Anna-Lena Svensson (C)
Birgitta Bergman (M)
Andreas Cerny (L)
Per Flensburg (MP)
Anders Jonsson (S)
Anita Spjuth (V)
Helene Sandberg (S)

Avstår
från att
rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

4

1

Utbildningsnämnden har således med ordförandens röst som utslagsröst beslutat i
enlighet med upprättat förslag till beslut (huvudförslaget).
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Elias Mannberg (M), Anna-Lena Svensson
(C) och Per Flensburg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Beslut:
Utbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras
Helene Sandberg
Ordförande

Andreas Cerny

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars 2016.
Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Eva Lindström
Nämndsekreterare

2 (2)

Alternativt förslag

2016-03-22

Ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0191

Nämndens beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet1 vid Realgymnasiet i Borås med följande utbildningar:
El- och energiprogrammet/inriktning Dator och kommunikationsteknik,
Fordons- och transportprogrammet/inriktning Personbil och inriktning Transport,
Handels- och administrationsprogrammet/inriktning Handel och service,
Hotell- och turismprogrammet/inriktning Hotell och konferens,
Bygg- och anläggningsprogrammet/inriktning Husbyggnad och inriktning Måleri,
Vård- och omsorgsprogrammet.
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2017/18.
Med fullt utbyggd verksamhet kommer totala elevantalet uppgå till 150.
De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi på Almåsgymnasiet
och Viskastrandsgymnasiet. Eleverna tas in på program och gör sitt inriktningsval till
årskurs 2.
Beviljas Lärande i Sveriges ansökan kan det innebära att det läsåret 2017/18 kommer
att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att Utbildningsnämnden kommer att behöva göra
anpassningar av utbud och organisation på de program som drivs kommunalt utifrån
elevernas val av skola och utbildning.
Utbildningsnämnden anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större
utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever och därmed en strävan
att ständigt förbättra kvaliteten på de egna utbildningarna. Utbildningsnämndens inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna.
Utbildningsnämnden tillstyrker därmed ansökan från Lärande i Sverige AB.

1

Program och totalt elevantal på Realgymnasiet enligt ansökan: Naturbruksprogrammet inriktning
Djur: åk 1: 35 elever, åk 2: 23 elever, åk 3: 18 elever, totalt: 76 elever, varav 41 boråsare. Naturbruksprogrammet inriktning Skog åk 1: 4 elever, åk 2: 5 elever, åk 3: 2 elever, totalt 11 elever, varav 6
boråsare. Totalt antal elever på skolan: 87 elever, varav 47 boråsare.

2

Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt 4 157 elever innevarande läsår 2015/16. Av dessa är 3 537
boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet boråselever 327.
(Lokal statistik 15 oktober 2015)
Planerat utbildningsutbud 2016/17 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17 finns i bilaga 2. Totalt finns 1
686 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 461 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. Preliminär antagningsstatistik till de
ansökta programmen läsåret 2016/17 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2016
och 1 237 året efter. Befolkningsutvecklingen av antal 16-åringar 2016-2021 finns i
bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymnasieskolor även kan ta emot sökande elever från näraliggande kommuner. Från och
med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning
över samverkanskommunerna finns i bilaga 5.
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet
i Borås med följande utbildning:
Program
Inriktning
Antal
Antal
Antal
Antal platser
Fullt utbyggt
platser
platser platser
åk 1
åk 2
åk 3
2019
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
”
Handels- och
administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
”
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt

Dator och
kommunikationsteknik
Personbil

15

15

15

45

5

5

5

15

Transport
Handel och
service

5
5

5
5

5
5

15
15

Hotell och
konferens
Husbyggnad

5

5

5

15

5

5

5

15

Måleri
-

5
5

5
5

5
5

15
15

50

50

50

150

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2017/18.

3

De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi. På Almåsgymnasiet
finns Handels- och administrations-, Hotell- och turism- samt Vård- och omsorgsprogrammet. På Viskastrandsgymnasiet finns Bygg- och anläggnings-, El- och energisamt Fordons- och transportprogrammet. Eleverna antas till programmet och gör
inriktningsvalet till årskurs 2.
Innevarande läsår 2015/16 är elevantalet per program följande:
Skola
Program
Antal elever
Antal elever
åk 1
åk 2

Antal elever
åk 3

Almås

24

39

Antal
elever
totalt
82

42

38

126

47

39

142

74

70

225

55
55

48
45

159
180

Handel och
19
administration
Hotell och
46
turism
Vård- och
56
omsorg
Viskastrand
Bygg- och
81
anläggning
El- och energi 56
Fordon och
80
transport
Lokal statistik per 15 oktober 2015.

På de inriktningar som Lärande i Sverige AB ansöker om att få anordna är elevantalet
följande:
Skola
Program
Inriktning
Antal elever
Antal elever
Antal
åk 2
åk 3
elever
totalt
Almås
Handel och
Handel och 21
14
35
administration service
Hotell och
Hotell och
13
10
23
turism
konferens
Vård- och
omsorg
Viskastrand
Bygg- och
Husbyggnad 27
28
55
anläggning
Bygg- och
Måleri
9
11
20
anläggning
El- och energi Dator och
12
7
19
kommunikationsteknik
Fordon och
Personbil
15
7
22
transport
Fordon och
Transport
20
17
37
transport
Lokal statistik från respektive skola.
Om ansökningen från Lärande i Sverige AB beviljas kan det innebära att det läsåret
2017/18 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Detta kan medföra förändringar för såväl Utbildningsnämnden som de huvudmän som har dessa program. För nämnden kan det innebära att
anpassningar behöver göras för att hantera omstrukturering av personal och lokaler
som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.

4

Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en
positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i de ansökta skolorna, utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av
verksamheten inför varje beslut.
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Om ansökan beviljas kan det innebära att Utbildningsnämnden behöver förändra
strukturen inom den egna verksamheten och genomföra personal- och lokalanpassningar som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Utbildningsnämnden.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga
Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet. Utbildningsnämnden anordnar i egen regi de utbildningar som Lärande i Sverige AB ansöker om att få starta.

Likabehandling
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald bedöms inte påverkas av ärendet.

Andreas Cerny
Liberalerna
Birgitta Bergman
Moderata samlingspartiet
Anna-Lena Svensson
Centerpartiet

Bilagor
1 Planerat utbildningsutbud för gymnasieskolan läsåret 2016/17
2 Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2016/17
3 Preliminär antagningsstatistik till programmen i ansökan läsåret 2016/17
4 Befolkningsutveckling 2016-2021
5 Samverkanskommuner
6 Sammanställning av gymnasieskolor med programmen i ansökan

Miljöpartiet vill att det sista stycket i förvaltningens förslag ersätts med följande:
Lärande i Sverige AB är välskött, ägs inte av riskkapitalbolag och återinvesterar vinsten i
verksamheten. Senaste årsredovisningen visar en vinst på 3,5 %, man har ett eget kapital på 20 milj
på en omsättning av 400 milj vilket är helt i sin ordning. Realskolan har också fått goda vitsord från
skolinspektionens utvärderingar.
Med detta som bakgrund yrkar miljöpartiet de gröna på att utbildningsnämnden tillstyrker ansökan
från Lärande I Sverige AB.
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Berörda kommuner

Remiss
2016-02-17
Dnr 32-2016:902

Remiss från Skolinspektionen
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av
konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens
planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem‐sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:
1.
En befolkningsprognos över kommunens 16‐åringar de kommande fem åren
(år 2016‐2021).
2.
En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i

kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna.
3.
Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive
fristående gymnasieskolor i kommunen.
4.
Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda
läsåret 2016/2017. Om program och inriktningar är fastställda för läsåret 2017/2018,
bifoga även dessa.
5.
Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för
att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet.
6.
Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 § skollagen, lämna ett godkännande om den
enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där
utbildningen ska bedrivas.
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2016.
Under juli 2016 kommer därför Skolinspektionen begära in 2016 års slutliga
antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016.
E‐postadress: friskolor@skolinspektionen.se. Postadress: Skolinspektionen,
Registrator, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Vänligen ange ansökans Dnr 32‐2016:902 i yttrandet. Avser yttrandet flera
ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje
yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.
På Skolinspektionens vägnar

Charlotte Ericsson
Utredare

Bilaga
Ansökan från Lärande i Sverige AB
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Lärande i Sverige AB
Elevprognos
Realgymnasiet
Borås
Baserad på statistik från Skolverket Siris, SCB samt underlag från
Ungdomsbarometern

1. Bakgrund
Lärande i Sverige AB avser utöka Realgymnasiet i Borås befintliga programutbud
genom att i framtiden erbjuda El- och energiprogrammet (Dator och
kommunikationsteknik), Fordons- och transportprogrammet (inriktning Personbil och
Transport), Handels- och administrationsprogrammet (inriktning Handel och service),
Hotell och turismprogrammet (inriktning Hotell och konferens), Bygg och
anläggningsprogrammet (inriktning Anläggningsfordon, Husbyggnad och Måleri) samt
Vård och omsorgsprogrammet.
I enighet med de instruktioner som Skolinspektionen givit för ansökning om att utöka
befintlig skola gällande elevantal och elevprognos har Lärande i Sverige valt att
analysera statistik från Skolverkets analysdatabas SIRIS och Statistiska Centralbyrån
samt komplettera med underlag från Ungdomsbarometern.

1.1 Statistik från SIRIS
Lärande i Sverige har använt den senaste tillgängliga statistiken (läsåret 14/15) från
Skolverkets statistikdatabas SIRIS för analys av elevantal per program, fördelning
mellan inriktningar, in- och utpendling samt elevantal per skolenhet.

1.2 Statistik från Statistiska Centralbyrån
Lärande i Sverige har nyttjat den senaste tillgängliga statistiken som Statistiska
Centralbyrån tillhandahåller för analys av befolkningsunderlag.
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1.3 Statistik från Ungdomsbarometern
Ungdomsbarometern har sedan 1991 kartlagt ungdomars attityder, beteenden och
värderingar levererar bland annat statistik och analyser till Skolverket, Universitets- och
Högskolerådet, Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten. För att
analysera Lärande i Sveriges möjligheter att attrahera en tillräckligt stor andel elever till
de planerade utbildningarna används den senaste tillgängliga statistiken från
Ungdomsbarometern årliga Ungdomsstudie, som bland annat presenterar hur stor del av
niondeklassarna i närområdet som är intresserade av de utbildningar som Lärande i
Sverige söker tillstånd om. Vidare visar Ungdomsbarometerns studie vilka faktorer som
är avgörande vid val av program och skola.

2. Demografi och sökflöde i Borås
2.1 Befolkningsstatistik och elevunderlag
De folkbokförda elevkullarna i Borås som börjar gymnasiet från och med höstterminen
2017 och de efterföljande åren ligger mellan 1140 till 1200 individer. Jämfört med de
senaste åren är det en något, om än marginellt, positiv befolkningsutveckling. För att få
en korrekt bild av det totala elevunderlaget i Borås är det dock viktigt att komma ihåg
att det är en kommun som har ett positivt netto på grund av en stor inpendling. I
förhållande till antalet folkbokförda individer hade Borås kommunala och fristående
skolor ett elevunderlag på 130 %.

2.2 Fördelning av elever, program
Lärande i Sverige presenterar nedan hur fördelningen ser ut i procent jämfört med totalt
elevantal, mellan olika program i Borås baserat på SIRIS senaste siffror. Siffrorna
viktas mot rikssnitt för det ska vara möjligt att dra några slutsatser om det befintliga
sökflödet.

Bygg och anläggningsprogrammet

El och energiprogrammet
Fordonsprogrammet
Handelsprogrammet
Hotell och turismprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet
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2.2.1 Bygg och anläggningsprogrammet
Ser man till de senaste tre årens söksiffror kan man konstatera att Bygg och
anläggningsprogrammet haft ett relativt konstant söktryck. I dagsläget finns det två
aktörer som bedriver programmet i Borås, och det är den kommunala
Viskastransgymnasiet samt fristående Praktiska.

Bygg och anläggningsprogrammet

Viskastrandsgymnasiet*
Praktiska*
Realgymnasiet*

2014/2015 2013/2014 2012/2013
5,3%
5,4%
5,4%
16,3%
16,3%
15,8%
2,4%
2,6%
2,9%
1,6%
1,6%
1,3%

*= andel av elever som går på skolan i förhållande till totalt antal elever

Statistiken visar att Viskastrandsgymnasiet har en positiv trend sett till andel elever,
liksom Realgymnasiet. Praktiska har däremot tappat elevandelar de senaste åren.
Lärande i Sverige ansöker om att starta Bygg och anläggningsprogrammet med
inriktningarna Anläggningsfordon, Husbyggnad och Måleri. Lärande i Sverige räknar
med att de inriktningar man väljer att starta ska ha fem elever vid första
verksamhetsåret. Fem elever motsvarar <0,1% av det totala antalet elever i Borås, 2,0%
av antalet elever som studerar Bygg och anläggningsprogrammet i Borås, eller 5,8% av
det antal elever som började årskurs 1 på Bygg och anläggningsprogrammet läsåret
2014/2015.
2.2.2 El och energiprogrammet
I Borås går det 0.8 procentenheter färre elever på El och energiprogrammet jämfört med
rikssnittet. I dagsläget är det Viskastrandsgymnasiet samt Praktiska som erbjuder
programmet. Medan Viskastrandsgymnasiet haft en positiv elevutveckling de senaste
åren har Praktiska tappat elevandelar sedan läsåret 2012/2013.
2014/2015
El och
energiprogrammet
Viskastrandsgymnasiet*
Praktiska*
Realgymnasiet*

2013/2014

3,7%
16,3%
2,4%
1,6%

2012/2013

3,8%
16,3%
2,6%
1,6%

4,1%
15,8%
2,9%
1,3%

*= andel av elever som går på skolan i förhållande till totalt antal elever

Lärande i Sverige ansöker om att starta El och energiprogrammet med inriktningen
Dator och kommunikationsteknik. Lärande i Sverige räknar med att starta med femton
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elever vid första verksamhetsåret. Femton elever motsvarar 0,3% av det totala antalet
elever som studerar i Borås, 8,6% av antalet elever som studerar El och
energiprogrammet i Borås, eller 22,1% av det antal elever som började årskurs 1 på El
och energiprogrammet läsåret 2014/2015.
2.2.3 Fordons- och transportprogrammet
Fordonsprogrammet i Borås dras med vikande siffror sett över de senaste tre åren. Det
senaste inrapporterade året var det 0,6 procentenheter färre av andelen gymnasieelever
som valde Fordons- och transportprogrammet jämfört med läsåret 2012/2013. De skolor
som erbjuder Fordons- och transportprogrammet är Viskastrandsgymnasiet samt
Praktiska.
2014/2015 2013/2014 2012/2013
Fordonsprogrammet
4,0%
4,1%
4,6%
Viskastrandsgymnasiet*
16,3%
16,3%
15,8%
Praktiska*
2,4%
2,6%
2,9%
Realgymnasiet*
1,6%
1,6%
1,3%
*= andel av elever som går på skolan i förhållande till totalt antal elever

Lärande i Sverige ansöker om att starta Fordons och transportprogrammet med
inriktningarna Personbil och Transport. Lärande i Sverige räknar med att de inriktningar
man väljer att starta ska ha fem elever vid första verksamhetsåret. Fem elever motsvarar
<0,1% av det totala antalet elever som studerar i Borås, 2,7% av antalet elever som
studerar Fordons- och transportprogrammet i Borås, eller 7,6% av det antal elever som
började årskurs 1 på Fordons- och transportprogrammet läsåret 2014/2015.
2.2.4 Handelsprogrammet
Handels och administrationsprogrammet har haft en lägre andel studerande de senaste
åren jämfört med rikssnittet (2,5%). Det senaste året gick dock andelen upp till nästan
samma andel (2,4%) som övriga riket. Det är den kommunala skolan Almåsgymnasiet
som erbjuder utbildningen idag, en skola som således har 100% av antalet elever på
Handels- och administrationsprogrammet och 16% av den totala andelen elever i Borås.
2014/2015 2013/2014 2012/2013
Handelsprogrammet
2,4%
2,1%
2,1%
Almåsgymnasiet*
16,0%
17,2%
17,0%
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Realgymnasiet*

1,6%

1,6%

1,3%

*= andel av elever som går på skolan i förhållande till totalt antal elever

Lärande i Sverige ansöker om att starta Handels- och administrationsprogrammet med
inriktningen Handel och service. Lärande i Sverige räknar med att starta med fem elever
vid första verksamhetsåret. Fem elever motsvarar <0,1% av den totala andelen elever i
Borås, 4,5% av det totala antalet elever som studerar Handels- och
administrationsprogrammet i Borås, eller 10,6% av det antal elever som började årskurs
1 Handels- och administrationsprogrammet läsåret 2014/2015.

2.2.5 Hotell och turismprogrammet
Hotell- och turismprogrammet har tagit in mellan 1,5%-1,7% av det totala antalet elever
i Borås de senaste åren. Det är drygt en halv procentenhet mer än rikssnittet som ligger
på 1.1%. Det finns en skola som i dagsläget erbjuder programmet och det är den
kommunala skolan Almåsgymnasiet, en skola som således har 100% av antalet elever
på Hotell- och turismprogrammet och 16% av den totala andelen elever i Borås.
2014/2015
Hotell- och turismprogrammet

Almåsgymnasiet*
Realgymnasiet*

2013/2014

1,7%
16,0%
1,6%

2012/2013

1,7%
17,2%
1,6%

1,5%
17,0%
1,3%

*= andel av elever som går på skolan i förhållande till totalt antal elever

Lärande i Sverige ansöker om att starta Hotell- och turismprogrammet med inriktningen
Hotell och konferens. Lärande i Sverige räknar med att starta med fem elever vid första
verksamhetsåret. Fem elever motsvarar <0,1% av den totala andelen elever i Borås
6,3% av det totala antalet elever som studerar Hotell- och turismprogrammet i Borås,
eller 22,7% av det antal elever som började årskurs 1 på Hotell- och turismprogrammet
läsåret 2014/2015.
2.2.6 Vård och omsorgsprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet har haft mellan 3,3% - 3,9% av det totala elevantalet i
Borås de senaste åren. Det finns två skolor som erbjuder programmet idag, det är den
kommunala skolan Almåsgymnasiet samt Drottning Blankas Gymnasium.
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Vård- och omsorgsprogrammet

Almåsgymnasiet*
Drottning Blankas gymnasium*

Realgymnasiet*

2014/2015 2013/2014 2012/2013
3,3%
3,9%
3,9%
16,0%
17,2%
17,0%
2,1%
2,3%
1,8%
1,6%
1,6%
1,3%

*= andel av elever som går på skolan i förhållande till totalt antal elever

Lärande i Sverige ansöker om att starta Vård och omsorgsprogrammet och räknar med
att starta med fem elever vid första verksamhetsåret. Fem elever motsvarar <0,1% av
den totala andelen elever i Borås, 3,2% av det totala antalet elever som studerar Vård
och omsorgsprogrammet i Borås, eller 10,6% av det antal elever som började årskurs 1
på Vård och omsorgsprogrammet läsåret 2014/2015.

3. Förutsättningar för Lärande i Sverige att bedriva sökta
utbildningar
För att undersöka hur stort det regionala intresset för olika utbildningar bland
högstadieelever i Borås är har Lärande i Sverige bett Ungdomsbarometern analysera
resultaten från deras årliga nationella studie av svenska ungdomars syn på studier,
karriär och framtid. Studien är den största nationella ungdomsstudien som genomförs på
årlig basis, och ligger till grund för analyser som bland annat Skolverket, Universitetsoch Högskolerådet, Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten
använder i arbetet för att förstå svenska ungdomars beteenden, attityder och vanor.
Respondenterna i nedanstående statistik studerar årskurs nio på grundskolan i Västra
Götaland och har fått uppge vilket eller vilka program de kan tänka sig att söka till på
gymnasiet.
Fördelning elever
Borås 14/15

Bygg och anläggningsprogrammet
El och energiprogrammet
Fordonsprogrammet
Handels och administrationsprogrammet

Hotell och turismprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet
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3.1 Bygg och anläggningsprogrammet
Som Lärande i Sverige visar i 2.2.1 studerar i dagsläget 5,3% av det totala
elevunderlaget i Borås Bygg- och anläggningsprogrammet. Siffran ligger över
rikssnittet och det är den stora kommunala skolan Viskastrandsgymnasiet tillsammans
med den väsentligt mindre fristående skolan Praktiska som erbjuder utbildningen.
Utifrån den statistik som Ungdomsbarometern tagit fram finns det dock en större andel
elever som kan tänka sig att studera på Bygg och anläggningsprogrammet. I förhållande
till faktiskt elevandel är det ytterligare två procentenheter av elevunderlaget i
Ungdomsbarometerns studie som intresserar sig för programmet.
Realgymnasiet i Borås har under de senaste verksamhetsåren uppvisat en positiv
elevutveckling, och utifrån årets preliminära ansökningssiffror ser denna trend ut att
hålla i sig. Detta kan till delar förklaras med Lärande i Sveriges framgångsrika
systematiska kvalitetsarbete som bidragit till ett gott lokalt rykte och stor
attraktionskraft. Baserat på läsåret 2014/2015 statistik går 1,6% av det totala
elevunderlaget på Realgymnasiet i Borås.
Lärande i Sverige avser att starta respektive inriktning med fem elever, något som skulle
motsvara 5,8% av den totala andel elever som påbörjade studier vid Bygg- och
anläggningsprogrammet enligt 2014/2015 års statistik. Samma antal elever är dock
<0,1% av det totala elevunderlaget i Borås. Baserat på en sammantagen avvägning av
ovanstående statistik finns det mycket som talar för att Realgymnasiet lyckas attrahera
ett erforderligt antal elever, dels på grund av att det finns en rekryteringsbas utifrån
uppvisat elevintresse men även på grund av Realgymnasiets lokala attraktionskraft.
Skulle det vara så att andelen elever som studerar på Bygg- och anläggningsprogrammet
i Borås skulle vara kvar på oförändrade nivåer, även efter en etablering från
Realgymnasiets sida, är det otroligt att det skulle påverka befintliga aktörer i avgörande
mening då Viskastrandsgymnasiet har en så pass stor elevandel, samt att Praktiska redan
uppvisar en nedåtgående trend utan påverkan från Realgymnasiet.
Sammantaget gör därför Lärande i Sverige bedömningen att det finns goda
förutsättningar för Realgymnasiet att finna en elevbas i linje med våra kalkyler, samt att
en etablering inte skulle medföra någon skada för befintliga aktörer.
3.2 El och Energiprogrammet
Som Lärande i Sverige visar i 2.2.2 studerar i dagsläget 3,7% av det totala
elevunderlaget i Borås El- och energiprogrammet. Siffran ligger 0,8 procentenheter
under rikssnittet. Den kommunala skolan Viskastrandsgymnasiet tillsammans med den
väsentligt mindre fristående skolan Praktiska erbjuder utbildningen i dagsläget. Utifrån
den statistik som Ungdomsbarometern tagit fram finns det en större andel elever som
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kan tänka sig att studera på El- och energiprogrammet. I förhållande till faktiskt
elevandel är det ytterligare tre procentenheter av elevunderlaget i Ungdomsbarometerns
studie som intresserar sig för programmet.
Realgymnasiet i Borås har under de senaste verksamhetsåren uppvisat en positiv
elevutveckling, och utifrån årets preliminära ansökningssiffror ser denna trend ut att
hålla i sig. Detta kan till delar förklaras med Lärande i Sveriges framgångsrika
systematiska kvalitetsarbete som bidragit till ett gott lokalt rykte och stor
attraktionskraft. Baserat på läsåret 2014/2015 statistik går 1,6% av det totala
elevunderlaget på Realgymnasiet i Borås.
Lärande i Sverige avser att starta utbildningen femton elever, något som skulle motsvara
22,1% av den totala andel elever som påbörjade studier vid El- och energiprogrammet
enligt 2014/2015 års statistik. Samma antal elever är dock endast 0,3% av det totala
elevunderlaget i Borås. Baserat på en sammantagen avvägning av ovanstående statistik
finns det mycket som talar för att Realgymnasiet lyckas attrahera ett erforderligt antal
elever, dels på grund av att det finns en rekryteringsbas utifrån uppvisat elevintresse
men även på grund av Realgymnasiets lokala attraktionskraft. Realgymnasiet bedriver
dessutom utbildningen på ett flertal orter runt om i landet och har därför en färdig
paketering för marknadsföring av utbildningen. Skulle det vara så att andelen elever
som studerar på El- och energiprogrammet i Borås skulle vara kvar på oförändrade
nivåer, även efter en etablering från Realgymnasiets sida, är det otroligt att det skulle
påverka befintliga aktörer i avgörande mening då Viskastrandsgymnasiet har en så pass
stor elevandel, samt att Praktiska redan uppvisar en nedåtgående trend utan påverkan
från Realgymnasiet.
Sammantaget gör därför Lärande i Sverige bedömningen att det finns goda
förutsättningar för Realgymnasiet att finna en elevbas i linje med våra kalkyler, samt att
en etablering inte skulle medföra någon skada för befintliga aktörer.
3.3 Fordons- och transportprogrammet
Som Lärande i Sverige visar i 2.2.3 studerar i dagsläget 4,0% av det totala
elevunderlaget i Borås Fordons- och transportprogrammet. Siffran ligger 0,6
procentenheter över rikssnittet. Den kommunala skolan Viskastrandsgymnasiet
tillsammans med den väsentligt mindre fristående skolan Praktiska erbjuder
utbildningen i dagsläget. Utifrån den statistik som Ungdomsbarometern tagit fram finns
det en större andel elever som kan tänka sig att studera på Fordons- och
transportprogrammet. I förhållande till faktiskt elevandel är det ytterligare fyra
procentenheter av elevunderlaget i Ungdomsbarometerns studie som intresserar sig för
programmet.
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Realgymnasiet i Borås har under de senaste verksamhetsåren uppvisat en positiv
elevutveckling, och utifrån årets preliminära ansökningssiffror ser denna trend ut att
hålla i sig. Detta kan till delar förklaras med Lärande i Sveriges framgångsrika
systematiska kvalitetsarbete som bidragit till ett gott lokalt rykte och stor
attraktionskraft. Baserat på läsåret 2014/2015 statistik går 1,6% av det totala
elevunderlaget på Realgymnasiet i Borås.
Lärande i Sverige avser att starta respektive inriktning med fem elever, något som skulle
motsvara 7,6% av den totala andel elever som påbörjade studier vid Fordons- och
transportprogrammet enligt 2014/2015 års statistik. Samma antal elever är dock endast
<0,1% av det totala elevunderlaget i Borås. Baserat på en sammantagen avvägning av
ovanstående statistik finns det mycket som talar för att Realgymnasiet lyckas attrahera
ett erforderligt antal elever, dels på grund av att det finns en rekryteringsbas utifrån
uppvisat elevintresse men även på grund av Realgymnasiets lokala attraktionskraft.
Skulle det vara så att andelen elever som studerar på Fordons- och transportprogrammet
i Borås skulle vara kvar på oförändrade nivåer, även efter en etablering från
Realgymnasiets sida, är det otroligt att det skulle påverka befintliga aktörer i avgörande
mening då Viskastrandsgymnasiet har en så pass stor elevandel, samt att Praktiska redan
uppvisar en nedåtgående trend utan påverkan från Realgymnasiet.
Sammantaget gör därför Lärande i Sverige bedömningen att det finns goda
förutsättningar för Realgymnasiet att finna en elevbas i linje med våra kalkyler, samt att
en etablering inte skulle medföra någon skada för befintliga aktörer.
3.4 Handels- och administrationsprogrammet
Som Lärande i Sverige visar i 2.2.4 studerar i dagsläget 2,4% av det totala
elevunderlaget i Borås Handels- och administrationsprogrammet. Siffran ligger 0,1
procentenheter under rikssnittet. Den kommunala skolan Almåsgymnasiet erbjuder
utbildningen i dagsläget. Utifrån den statistik som Ungdomsbarometern tagit fram finns
det en större andel elever som kan tänka sig att studera på Handels- och
administrationsprogrammet. I förhållande till faktiskt elevandel är det ytterligare hela
sex procentenheter av elevunderlaget i Ungdomsbarometerns studie som intresserar sig
för programmet.
Realgymnasiet i Borås har under de senaste verksamhetsåren uppvisat en positiv
elevutveckling, och utifrån årets preliminära ansökningssiffror ser denna trend ut att
hålla i sig. Detta kan till delar förklaras med Lärande i Sveriges framgångsrika
systematiska kvalitetsarbete som bidragit till ett gott lokalt rykte och stor
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attraktionskraft. Baserat på läsåret 2014/2015 statistik går 1,6% av det totala
elevunderlaget på Realgymnasiet i Borås.
Lärande i Sverige avser att starta utbildningen med fem elever, något som skulle
motsvara 10,6% av den totala andel elever som påbörjade studier vid Handels- och
administrationsprogrammet enligt 2014/2015 års statistik. Samma antal elever är dock
endast <0,1% av det totala elevunderlaget i Borås. Baserat på en sammantagen
avvägning av ovanstående statistik finns det mycket som talar för att Realgymnasiet
lyckas attrahera ett erforderligt antal elever, dels på grund av att det finns en
rekryteringsbas utifrån uppvisat elevintresse men även på grund av Realgymnasiets
lokala attraktionskraft. Skulle det vara så att andelen elever som studerar på Handelsoch administrationsprogrammet i Borås skulle vara kvar på oförändrade nivåer, även
efter en etablering från Realgymnasiets sida, är det otroligt att det skulle påverka
befintliga Almåsgymnasiet i avgörande mening då de har en så pass stor elevandel. Sett
ur ett elevperspektiv är det även önskvärt att ha fler huvudmannaalternativ att välja
mellan.
Sammantaget gör därför Lärande i Sverige bedömningen att det finns goda
förutsättningar för Realgymnasiet att finna en elevbas i linje med våra kalkyler, samt att
en etablering inte skulle medföra någon skada för befintliga aktörer.
3.5 Hotell och turismprogrammet
Som Lärande i Sverige visar i 2.2.5 studerar i dagsläget 1,7% av det totala
elevunderlaget i Borås Hotell- och turismprogrammet. Siffran ligger 0,6 procentenheter
över rikssnittet. Den kommunala skolan Almåsgymnasiet erbjuder utbildningen i
dagsläget. Utifrån den statistik som Ungdomsbarometern tagit fram finns det en större
andel elever som kan tänka sig att studera på Hotell- och turismprogrammet. I
förhållande till faktiskt elevandel är det ytterligare hela sex procentenheter av
elevunderlaget i Ungdomsbarometerns studie som intresserar sig för programmet.
Realgymnasiet i Borås har under de senaste verksamhetsåren uppvisat en positiv
elevutveckling, och utifrån årets preliminära ansökningssiffror ser denna trend ut att
hålla i sig. Detta kan till delar förklaras med Lärande i Sveriges framgångsrika
systematiska kvalitetsarbete som bidragit till ett gott lokalt rykte och stor
attraktionskraft. Baserat på läsåret 2014/2015 statistik går 1,6% av det totala
elevunderlaget på Realgymnasiet i Borås.
Lärande i Sverige avser att starta utbildningen med fem elever, något som skulle
motsvara 22,7% av den totala andel elever som påbörjade studier vid Hotell- och
turismprogrammet enligt 2014/2015 års statistik. Samma antal elever är dock endast
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<0,1% av det totala elevunderlaget i Borås. Baserat på en sammantagen avvägning av
ovanstående statistik finns det mycket som talar för att Realgymnasiet lyckas attrahera
ett erforderligt antal elever, dels på grund av att det finns en rekryteringsbas utifrån
uppvisat elevintresse men även på grund av Realgymnasiets lokala attraktionskraft.
Skulle det vara så att andelen elever som studerar på Hotell- och turismprogrammet i
Borås skulle vara kvar på oförändrade nivåer, även efter en etablering från
Realgymnasiets sida, är det otroligt att det skulle påverka befintliga Almåsgymnasiet i
avgörande mening då de har en så pass stor elevandel. Sett ur ett elevperspektiv är det
även önskvärt att ha fler huvudmannaalternativ att välja mellan.
Sammantaget gör därför Lärande i Sverige bedömningen att det finns goda
förutsättningar för Realgymnasiet att finna en elevbas i linje med våra kalkyler, samt att
en etablering inte skulle medföra någon skada för befintliga aktörer.
3.6 Vård och omsorgsprogrammet
Som Lärande i Sverige visar i 2.2.6 studerar i dagsläget 3,3% av det totala
elevunderlaget i Borås Vård- och omsorgsprogrammet. Siffran ligger 0,5 procentenheter
över rikssnittet. Den kommunala skolan Almåsgymnasiet, samt fristående Drottning
Blankas Gymnasium erbjuder utbildningen i dagsläget. Utifrån den statistik som
Ungdomsbarometern tagit fram finns det en större andel elever som kan tänka sig att
studera på Vård- och omsorgsprogrammet. I förhållande till faktiskt elevandel är det
ytterligare fyra procentenheter av elevunderlaget i Ungdomsbarometerns studie som
intresserar sig för programmet.
Realgymnasiet i Borås har under de senaste verksamhetsåren uppvisat en positiv
elevutveckling, och utifrån årets preliminära ansökningssiffror ser denna trend ut att
hålla i sig. Detta kan till delar förklaras med Lärande i Sveriges framgångsrika
systematiska kvalitetsarbete som bidragit till ett gott lokalt rykte och stor
attraktionskraft. Baserat på läsåret 2014/2015 statistik går 1,6% av det totala
elevunderlaget på Realgymnasiet i Borås.
Lärande i Sverige avser att starta respektive inriktning med fem elever, något som skulle
motsvara 10,6% av den totala andel elever som påbörjade studier vid Vård- och
omsorgsprogrammet enligt 2014/2015 års statistik. Samma antal elever är dock endast
<0,1% av det totala elevunderlaget i Borås. Baserat på en sammantagen avvägning av
ovanstående statistik finns det mycket som talar för att Realgymnasiet lyckas attrahera
ett erforderligt antal elever, dels på grund av att det finns en rekryteringsbas utifrån
uppvisat elevintresse men även på grund av Realgymnasiets lokala attraktionskraft.
Skulle det vara så att andelen elever som studerar på Vård- och omsorgsprogrammet i
Borås skulle vara kvar på oförändrade nivåer, även efter en etablering från
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Realgymnasiets sida, är det otroligt att det skulle påverka befintliga Almåsgymnasiet i
avgörande mening då de har en så pass stor elevandel, även Drottning Blankas
Gymnasium bör klara sin verksamhet med ökad konkurrens.
Sammantaget gör därför Lärande i Sverige bedömningen att det finns goda
förutsättningar för Realgymnasiet att finna en elevbas i linje med våra kalkyler, samt att
en etablering inte skulle medföra någon skada för befintliga aktörer.

4. Avgörande vid val av gymnasieskola och program
Ovanstående stycken visar att det finns goda förutsättningar för Realgymnasiet att
lyckas med sökta etableringar. Utöver demografiska variabler, nuvarande söktryck, och
lokalt intresse för olika utbildningar finns ett par intressanta slutsatser från
Ungdomsbarometerns stora Ungdomsstudie som talar för att Realgymnasiet kommer stå
sig starkt i den lokala konkurrensen.
4.1 Vad är viktigast vid val av gymnasieskola?
När Ungdomsbarometern frågat niondeklassare vad som är avgörande vid val av
gymnasieskola så fördelar sig svaren såhär (Topp 5):
Bra lärare/undervisning
Att en viss inriktning finns
Bra mat
Min typ av elever
Bra förmåner

81%
50%
40%
37%
30%

Realgymnasiet har fått mycket goda omdömen vid Skolinspektionens granskningar och
kan därför med fog hävda att det är en väl fungerande verksamhet sett till
undervisningskvalitet. Det är ett tungt vägande argument i gruppen som ska välja
gymnasium. Andra vanligt förekommande argument vid val av skola är skolmaten.
Realgymnasiet erbjuder våra elever matkort som de kan nyttja på ett antal utvalda
lunchrestauranger, något som är mycket uppskattat bland våra elever. Som nummer fyra
på listan över de viktigaste argumenten varför årskurs nior väljer en viss skola handlar
om igenkänning. Realgymnasiet använder våra egna elever vid olika former av
informationsträffar, Öppet Hus, Mässor m.m. Detta i syfte att låta berättelsen om våra
utbildningar ska komma från våra egna elever, något som varit en framgångsfaktor i
elevrekryteringsarbetet.
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4.2 Vad är viktigast vid val av gymnasieprogram?
När Ungdomsbarometern frågat niondeklassare som tror att de kommer söka
yrkesprogram vad som är avgörande vid val av utbildning så fördelar sig svaren såhär
(Topp 5):
Intresse för ämnesinriktningen
Att det ger goda chanser till jobb direkt efter gymnasiet
Att det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden
Att det ger många valmöjligheter efter gymnasiet
Att det ger bra förmåner

57%
42%
34%
22%
14%

Givetvis är den främsta anledningen till att man väljer en viss utbildning ett grundmurat
intresse, men föga förvånande så är det näst vanligaste argumentet möjligheter till jobb
efter gymnasieexamen. När Realgymnasiet mäter sysselsättning 6 månader efter
studenten är hela 86% i jobb eller vidarestudier, en siffra som tål att mätas mot
rikssnittet som SCB uppger till 67% - två år efter studenten.
Alla Realgymnasiets utbildningar bedrivs i nära samverkan med arbetslivet, något som
är en viktig förklaring till de höga sysselsättningstalen. Detta innebär även att det som
våra elever lär sig i nära förankrat respektive bransch krav på kompetens. Detta anser en
tredjedel av eleverna som funderar på som en mycket viktig anledning vid val av en
utbildning.
Realgymnasiet är noga med att erbjuda alla elever på yrkesprogram möjligheten att läsa
grundläggande eller särskild högskolebehörighet. Detta anses vara extra viktigt hos 22%
av målgruppen som överväger yrkesprogram eftersom de vill ha flera valmöjligheter
efter studenten.
4.3 Realgymnasiets erbjudande i förhållande till målgruppens önskemål
Utifrån de insikter Ungdomsbarometern kan presentera om elevers sökmönster och
Skolinspektionens senaste granskningar av Lärande i Sverige står det klart att
Realgymnasiet kommer att erbjuda utbildningsmöjligheter som svarar mot vad elever
efterfrågar - på ett sätt som bedrivs kvalitativt.
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FAKTA OM
UNDERSÖKNINGEN
Intervjumetod:

OnIineundersg

räitperiodo
Målgrupp:

30september 26 oktober 2015
ungdomar i Sverige mel’an 15 och 24år

Antal respondenter:

19 270

—

Syfte och urvalsmetod
Ungdomsbarometern har genomförts årligen sedan
1991. Syftet med undersökningen är att tillhandahålla
en barometer över vad ungdomar tycker och tänker i
allmänhet och inom vissa specifika områden i synner
het. Problemställningen är primärt att tillhandahålla en
barometer till en så låg kostnad som möjligt på en säker
hetsnivå som vi och våra kunder anser är tillräcklig för
att jobba vidare med frågor kring ungdomsmålgruppen
utifrån. Resultaten redovisas dels rapportform, dels i
kundspeciffika analyser kring avgränsade områden.
Urvalsmetoden vi har använt oss av vid insamling
av respondenter är ett s.k. kvoturval, vilket innebär att
vi har utformat urvalet så att det i representativ skala
återger hela ungdomspopulationen med avseende på
några av dess viktigaste egenskaper De egenskaper
vi använt oss av är kön, ålder och region’. Eftersom
urvalet i huvudsak inte2 är slumpmässigt skall slutsats
er kring populationen dras med viss eftertänksamhet
och kvoturvalet är anledningen till att vi inte genomför
några signifikanstest. Av samma anledning genomförs
heller inte någon bortfallsanalys.
Vissa delar av de frågeställningar som behandlas i
Ungdomsbarometern har tidigare behandlats av bland
andra Ungdomsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten,
där data enbart insamlats genom slumpmässiga
urval. Resultaten för givna identiska frågeställningar
i dessa undersökningar har skiljt sig mycket lite från
Ungdomsbarometerns resultat.
Enkäten
Frågorna i enkäten har tagits fram i samråd med Un
gdomsbarometerns kunder, för att å ena sidan beröra
generella frågeställningar kring ungdomsmålgruppens
beskaffenhet, å andra sidan medge fördjupningar inom
specifika områden. Vissa frågeställningar har behållits
över tid medan andra har bytts ut för att säkerställa
undersökningens aktualitet.

Enkäten består av fyra delar: “Bakgrund” som bes
varas av samtliga respondenter, “Studier” som besvaras
av runt hälften av respondenterna, “Generation” som
besvarats av en fjärdedel samt “Medier” som besvarats
av en femtedel. Vissa frågor inom respektive del har
också maskerats baserat på tidigare svar
Enkäten testades kvalitativt i fokusgrupper samt
kvantitativt på 200 respondenter innan huvudutskicken.
Datainsamling
Samtliga svar i undersökningen har inhämtats via
Internet genom datainsamlingsverktyget Confirmit.
Undersökningen grundar sig på en onlineenkät, som
dels innehåller ett antal bakgrundsfrågor, dels frågor
inom respektive rapportområde. 1 årets undersökning
har vi använt oss av fem primära datainsamlingskällor
för att få en så bra spridning som möjlig i materialet.
Dessa insamlingskällor är: Studentkortet (1), som
är ett rabattkort och en databas med gymnasie-och
högskolestuderande baserad på uppgifter från CSN,
Facebook (2), ABC gruppen (3), vars databas innehåller
ungdomar som just tagit studenten samt Cint (4) som
är panelföretag med både självrekryterade och slump
mässigt rekryterade panelister. För att kunna säker
ställa resultatens reliabilitet har även ett slumpmässigt
referensurval om 1024 respondenter dragits i Norstats
(5) slumpmässigt telefonrekryterade riksrepresentativa
panel. Avgörande för vilka insamlingskällor som valts
är Ungdomsbarometerns subjektiva bedömning över
var Ungdomssverige befinner sig och kan besvara un
dersökningar på Internet.
Vägning
Viktning av resultaten har genomförts med hjälp av de
tre aktuella urvalsegenskaperna (kön, ålder och region).
När vi belyser frågor på totalnivå har vi använt den aktu
ella vikten för att erhålla en så representativ bild av ung
domssverige i förhållande till vårt kvoturval som möjligt.
På nästa sida följer tabeller som jämför 2015 års aktuelle
siffror för ungdomar 15-24 år i Sverige (enligt den senaste
befolkningsstatistiken från SCB) med siffror från Ungdoms
barometem 2015. För den metodintresserade kan vi upplysa
om att det inte finns någon vikt i årets undersökning som
översstiger tre, vilket visar på en mycket bra spridning av
respondenter över de totalt 80 urvalsgruppema.

Indelning som används inom cu för slatistikredo
1 De aktuella regionerna vi använt är de regioner som går under benämningen NuT52. NuT5 är den
Mellansverige, Mellersta Norrland, Ovre
visning. tJul’52 utgörs 1 sverige av fol1ande riksområden: stockholm, ostra Mellansverige, sydsverige, Norra
Nornand, småland med oarna samt vassverige.
1024 respondeiter dragits Morstats slunpmassigt tele
2 För att kurna sakerstä’la resultatens re’iabil,tet har dock ett slumprnässgt referensurval om
sig mycket l.te från resul:aten från respondenterra
tonrekryterade riksrepreseristiva Guldpar.el. oå resultaten frän resporoenterna i decta ‘Jrva: skiljer
totalurvalet bygger alla siffror 1 rapporten på totalurvalet.
3 1 år använder vi oss av fem åldersgrupper.
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Data redovisning
Resultaten från undersökningen redovisas i valida
procent, Detta innebär att vii grafer och tabeller; där
ej annat anges, visar procent av de som svarat på

den aktuella frågan och ej procent av totalen. 1 redo
visning av resultaten har datanivån varit avgörande.
Redovisning av medelvärden baserade på ordinalska
or förekommer inte.
Livsstilsgrupper
Livsstilsgrupperna för Ungdomsbarometern 2015
är
den multivariata metoden

framtagna genom

diskriminantanalys. Grupperna konstruerades genom
intervjuer med ett antal ungdomar för att kartläg
ga deras tankar, attityder och värderingar inom en
rad olika områden. Därefter formulerades hypoteser
kring olika grupperingar och hur dessa skulle kunna
placeras ut på en värderingskarta. 1 nästa steg till
frågades ungdomar om vilken grupp de själva tyckte,
att de tillhörde, samtidigt som de ombads reflektera
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över sin egen position. Avslublingsvis fick de besvara
en kvantitativ enkät, där bland annat värderingar
och intressen behandlades, Svaren, tillsammans med
ungdomarnas egna reflektioner, användes slutligen
för att konstruera en metod för att på kvantitativ
väg kunna skapa grupperna. Den metod som be
fanns bäst (mest diskriminerande) är ett frågebat
ten bestående av 31 stycken intressen.
Verktyg

Databearbetningen har genomförts med hjälp av produk
tionssystem från Universum Communications AB samt
med hjälp av de statistiska programvarorna SPSS och R.
Referensstudier

1 förekommande fall används för jämförelse data
ur en kvantitativ studie bland 2027 svenska
25-49-åringar som genomfördes mellan 21 och 30 ok
tober 2015. Vidare används data ur tidigare upplagor
av Ungdomsbarometern.
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1

VALSTRATEGIER

TVÄRTEMOT VAD MAN IBLAND HÖR
sÅ ÄR DET INTE FÖRMÅNERNA SOM
AVGÖR VAD SOM GÖR EN SKOLA
ATTRAKTIV, UNGA VÄLJER FRÄMST
UTIFRÅN KVALITET
Resultaten
anges i

VAD ÄR VIKTIGT 1 VALET AV
GYMNASIESKOLA?
Urval: högstadieelever 1 9:an

Bra lärare/undervisning

81

Att en viss inriktning finns

5°

Bra mat

40

37

Min typ av elever
Bra förmåner (t. ex datorer, körkort)

30

Nära/lätt att ta sig till

29

Att kompisar ska g där

15

Att det är lätt att f bra betyg

14

Höga antagningspoäng

Att det är en stor skola

12

—9

Att mina föräldrar gillar skolan
Att det är en liten skola

Annat

Vet inte/osäker

12

Frågan ställdes “Förutom att rätt program finns, vad känns viktigast när du ska välja gymnasieskola?” och respondenterna fick
ange max fem alternativ,
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NÄR GYMNASIEVALET FÖR
MÅNGA UNGA HANDLAR OM ATT
HITTA NÅGOT SOM INTRESSERAR
BLIR VALET AV PROGRAM IBLAND
VIKTIGARE ÄN SKOLVALET
VAD ÄR VIKTIGT 1 VALET AV
GYMNASIEPROGRAM?

Resultaten

%

Urval: högstadieelever i 9:an

Intresse för ämnesinriktningen
Att det ger mnga valmöjligheter efter gymnasiet
Att det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden
Att det ger behörighet till en högre
utbildning jag vill läsa

—.3

9

45

34

Att det ger goda chanser att f jobb direkt efter
gymnasiet

13

1 42
22

12

Att jag är säker p att komma in p det
Att jag gillar människorna som gr programmet

lo

Att det ger bra förm3ner (exempelvis körkort)
Lätt att f bra betyg

PROGRAA
HAR AlLT MER
KOMMYr ATT KANDIA
OM VAD MAN SKA GÖRA
DÄREnER JOBBA
ELLER PLUGGA

Att min familj tycker att jag ska välja det
Att det är det bästa valet p den skola jag vill g p
Att många kompisar ska läsa samma program
Annat

7

r1 4

I444

If

19:or som tror att de kommer välja
ett yrkesprogram
• 9:or som tror att de kommer välja
ett högskoleförberedande program
•9:or totalt

Frågan stärldes “vad av följande tror du kommer att avgöra vilket gymnasleprogram du söker?’ och respondenterra (högsta
dieelever l niar) fick ange valfritt antal alternativ.
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556 57 1-5 892

Årsredovisning
för räkenskapsåret 2014-07-01

-

2015-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Lärande i Sverige AB avger härmed följande
årsredovisning.

Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper mm.
Noter

Sida
2
4
5
7
8
11

Styrelsens säte: Norrköping
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor.
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Lärande i Sverige AB
5 56 57 1-5 892

Förvaltningsberäftelse
Information om verksamheten
Lärande i Sverige AB (Lärande) bedriver friskolor på gymnasie- och grundskolenivå.
Vår mission
Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden.
-

Vår vision
Tillsammans skapar medarbetare och elever framtidens skola. Lärande är ett föredome inom svensk skola när det gäller kvalité.
varumärke, resurseffektivitet och tillväxt.
Realgymnasiet vår gymnasieskola
Lärande driver gymnasieskolor, under varumärket Realgymnasiet, på tretton orter; Malmö, Göteborg, Borås, Linköping, Norrköping,
Nyköping, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Gävle, Västerås, Lund och Sundsvall. Det totala elevantalet under året har varit
2199 (2141).
-

Realgymnasiets utbildningar drivs i nära samverkan med näringsliv och den bransch som respektive utbildning ska förbereda
eleverna för. Verksamheten tillämpar en väl utvecklad integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen. En stor del av elevernas
arbete sker i projektform med stöd av problembaserat lärande.
Erlaskolan vår grundskola
Lärande driver grundskolor, under varumärket Erlaskolan. Totalt finns fyra skolor, två i Norrköping, en i Katrineholm samt en i Falun.
Det totala elevantalet har under året varit 957 (830).
-

Lärande arbetar systematiskt med att utveckla det pedagogiska konceptet i syfte att erbjuda en god kvalitativ utbildning med en sund
ekonomi som säkerställer vårt långsiktiga agerande. Verksamhetens medarbetare är mycket aktiva i det pedagogiska
utvecklingsarbetet.
Gemensamt för både Realgymnasiet och Edaskolan är att stor vikt läggs vid att eleverna ska lyckas under sin skoltid, avseende
såväl betyg som personlig utveckling.

KoncernförhMlande
Lärande i Sverige AB är ett aktiebolag som ägs till 100% av Lärande i Östergötland Förvaltnings AB, org.nr 5567654529.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lärande har ansökt och fått nya tillstånd för start av grundskolor och gymnasieprogram.
Erlaskolan i Falun startade höstterminen 2014 skolverksamhet åk. 1-9.
Under året har planering skett för start av Realgymnasiet i Helsingborg från och med höstterminen 2015.
Mot bakgrund av organisatoriska och redovisningsmässiga övervägande har Lärande ingått i ett kommissionärsförhållande med
Lärande i Östergötland Förvaltnings AB (kommissionären), Kommissionsavtalet gäller fr.o.m nästa räkenskapsår.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåreft utgång
Ett nytt Realgymnasiet startade i Helsingborg höstterminen 2015.
Lärande har per 1juli2015 bildat meNärdeskattegwpp med övriga koncembolag i Lärande koncernen Grupphuvudman i
mervärdeskattegruppen är Lärande i Östergötland Förvaltnings AB.
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Företagets färväntade framtida utveckling
Lärande har med ett positivt ekonomiskt resultat ökat sin omsättning genom organisk tillväxt till årets 400 Mkr. Kommande
verksamhetsår 2015/2016 beräknas omsättningen öka till 447 Mkr.
Lärande har en god ekonomisk situation med stabilt kassaflöde som ger en trygg ekonomisk bas för Lärandes skolverksamheL
All vinst återinvesteras enligt ägardirektivet i verksamheten.
Företaget planerar för en fortsatt expansion och har ansökt om tillstånd för start av skolor på flera oder i Sverige
Lärande har kontinuerlig omväridsbevakning och följer faktorer som påverkar företagets utveckling. Det kan vara demografisk
utveckling, kommunernas ersättningsnivåer och tillgång på behö riga lärare, men också politiska beslut som kan påverka företagets
verksamhei Fakturehng sker huvudsakligen till kommuner och kreditrisken bedöms därför liten. För risker vad gäller egendomoch ansvarsskador har Lärande via företagsförsäkringen en gott försäkringsskydd.

Utvecklingsarbete
Företaget bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att konceptualisera utbildningsutbudet. Dessa kostnader belastar
löpande resultatet.
Erlaskolans aktiverade konceptutvecklingskostnader för räkenskapsåren 2010/2011 samt 2011/2012 har per 30 luni 2015 helt
skrivits ner baserat på att Erlas koncept utvecklats och förändrats på ett sådant sätt att den ursprungliga aktiveringen inte bedöms
ha något ekonomiskt värde.

Flerårsöversikt
(Not 18)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomsiutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda
*

2014115
399 681
28010
7,0%
68,1%
102 127
40,3%
413

2013114
358 728
24999
6,9%
74,0%
92618
36,5%
369

2012/13
282 840
21 211
7,5%
85,0%
72539
34,4%
282

2011/12
226 998
5294
2,7%
44,6%
43126
27,5%
253

Jämförelsetalen för år 2011/12 samt 2012/13 har inte räknats om enligt K3.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Årets resultat

25 065 287
4 335 968
29 901 256

disponeras så att
i ny räkning överföres

29 901 256
29 901 256
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Resultaträkning
2014-07-01
-2015-06-30

2013-07-01
-2014-06-30

399 681 229
4 020 674
403 701 904

358 727 531
1817657
360 545 188

1,2
3

-159464796
-207937091

-148634596
-182871 981

4

-7777573
484224
-375 663 683
28038220

4158820
-26187
-335 691 584
24853604

108 545
-136 740
-28 195
28010025

332 638
-187 502
145137
24 998 740

Not
Nettoomsältning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personal kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostTiader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skaft

5

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

—

-I2°°°
6 790 025

-15790000
9 208 740

-1954057
4 835 968

-2157873
7 050 867
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Balansräkn ing
Not

201 5-06-30

2014-06-30

0
0
0

962 075
1226988
2189063

5 227 594
14748517
19974 ;jj-j

5 675 782
8613357
14289139

19974112

16478202

13929238

13279659

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateflella anläggningstillgånyar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

7
8

Materiella anläggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

9
10

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkler

o
11

Kortfristiga placeringar
kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

15

o

466 336
17716940
32112514

471 779
14809234
28560672

o

0

50040127
82152 641

47579607
76140280

102126752

92618481
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Balansräkning
Not

2015-06-30

2014-06-30

200 000
40 000
240 000

200 000
40 000
240 000

25065287
4 835 968
29 gol 256
30141 256

18014420
7 050 867
25 065 287
25305287

14087000

10867000

1150 071
1150071
0

1 248 672
1 248 672
0

11 013 782
18000000
488 583
6214994
21031067
56748426

8468 105
15932989
4 878 839
5778820
20138769
55197522

102126752

92 618 481

2015-06-30

2014-06-30

12700000
Inga

12700000
Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (400 aktier)
ReseMond

12

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa eget kapital
Obeskatladereseiver

13

Avsättningar

14

Uppskjuten

skatteskuld

—

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncerntöretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intkter

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
POSTER INOM LINJEN
Ställdasäkerheter
Ansvarsfärbindelser

17
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Kassaflödesanalys
2014-07-01
-2015-06-30

2013-07-01
-2014-06-30

28038 220

24 853 604

7777573
484 224
36300017

4 158820
26187
29038611

108 545
-136 740
-6442914
29828908

332
-187
-1 045
28138

Förändringar i röre!sekapita(
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3551 841
3874 149
30151 216

-5362845
623 751
23399364

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-11 810 707
0
53 000
-11 757 707

-8424816
-1 533 735
0
-9 958 551

Finansiehngsverksamhe ten
Förändring skuld till moderbolag
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-15 932 989
0
-15 932 989

-1161 251
-3 336 209
4497470

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2 460 520
47 579 607
50040127

8 943 343
38 636 264
47579607

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår kassaflödet mm.
Avskrivningar och nedskrivningar
Forlust vid utrangering av inventarier

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och
koncernredovisning (K3):
Förstayängstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)
Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredcvisning (K3). Företaget tillämpade tidigare
Arsredovisningslagen och tillämpliga allmänna råd. rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden gällande sk. större
företag.
För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning. kassaflödesanalys
samt noter räknats om för jämförelseåret.
1 och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år:
Redovisningen av offentliga bidrag har ändrats till att erhållna bidrag redovisas som intäkt istället för kostnadsreducering.
Korrigeringar avjämförelseårets resultat- och balansräkningar samt ingångsbalansräkning
De korhgedngar som skett avjämförelseårets resultaträkning när dessa omräknats i samband med övergängen till BFNAR 20 12:1
(1<3) framgår nedan.lnga förändringar har skett avseende ba(ansräkningen.

Resullaträkning
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Övriga externa kostnader
Persanalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Enligt fastställd Jusleringar vid
Omräknad
resultaträkning
övergång till resultaträkning
2014-06-30 BFNAR 2012:1
2014-06-30
358 727 531
0
358 727 531
-148 634 596
-181 054 324
-4158820
-26 187
24 853 604

0
1 817 657
1 817 657
0
-1 817 657
0
0
0

358 727 531
1 817 657
360 545 188
-148 634 596
-182 871 981
-4158820
-26 187
24 853 604

332 638
-187 502
24 998 740

0
0
0

332 638
-187 502
24 998 740

-15 790 000
-2157873
7 050 867

0
0
0

-15 790 000
-2157873
7 050 867

Speciflkation av konigeringar som redovisas direkt mot eget kapital
Huvudregeln vid övergången till BFNAR 2012:1(K3) är att principerna ska tillämpas retroaktivt. Detta innebär att de korrigeringar
som skett av den utgående balansen 2013-06-30 redovisas direkt mot eget kapital. Inga effekter har dock påverkat bolagets eget
kapital vid tidpunkten för övergången ellerjämförelseäret.
Koncerntillhärighet
Moderföretaget som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Lärande i Östergötland Förvaltnings AB (org.nr 5567654529) med säte i Norrköping.
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lntäktsredovisning
lntäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt
värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel.
Ränta och utdelning
Ersättning i form av ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar
som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas som intakt då den framtida prestation som krävs för att erhålla bidraget utförts. 1 de fall bidragen erhålls
innan prestationen utförts, redovisas bidragen som skuld i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad
företaget har erhållit eller kommer att erhålla.
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Se vidare not 2.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt
med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer dar fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller
informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner.
Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
1 företaget finns såväl avgittsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företagets övriga planer klassificeras
som förmånsbestämda, dessa redovisas som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.
Koncembidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mat eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader
som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i
den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande
skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
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AnlggningstiIlgångar
Materiella och immateriefla anläggningslillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika
nytandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker
linjäd över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskhvningstider tillämpas:
Immateriella anlaggningstlllyångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

3-5 år
5 år

3-10 år
3-10 år

Internt upparbetade immateri&la anläggningstit/gångar
Företaget tillämpar den sk. “kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden
innebär aU samtliga interna utgifter för framtagande av en immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde Ovriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
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Noter

Not 1 Arvode till revisorer

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Annan revisionsverksamhet
Skatterådgivning
Ovriga

2014115

2013/14

201 250
115970

220 905
0
149 000

366 595

369 905

2014/15
57 037 382

2013/14
54 149 275

61 769 868
138 476 880
118667 894
318914642

56219794
120 955 977
104681 566
281857337

o

tjänster

Not 2 Leasingavtal leasetagare
-

Operationell leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 2-5 år
Ska betalas senare än Sår

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:
Hyreskontrakt avseende lokaler som löper under 1-20 år, Lärande i Sverige AB hyr lokaler på 16 orter i landet för att bedriva
skolverksamhet, Hyreskostnaden för dessa lokaler utgör 73 % av årets kostnadsförda leasingavgifter för 2014/15 (80 % av summan
inom 1 år. 93% av summan inom 2-5 år, 100% av summan senare än Sår). De framtida hyreskostnaderna är beräknade med ett
indexpåslag på 1.010-1020 med undantag för de avtal där det specifikt framgår att indexuppräkning inte sker under de sista
kontraktsåren.

Not 3 Anställda och personalkostnader
Made/antalet anställda
Man
Kvinnor

2014115
139
274
413

2013/14
127
242
359

2014/15

2013114

2444206
145 061 825
147506031

3023480
124 153 220
127176100

0
11 093 760
46 259 346
57353106

157 264
8800461
40 888 088
49845813

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

1)

Pensions- och Övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal
1)1 beloppet ingår för 2014)15 fakturerade arvoden med 2269206kr (1 987 000 kr)
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2015-06-30

2014-06-30

50%
50%

25%
75%

50%

63%

50%

37%

2014115

2013/14

0%

0%

0%

0%

2014115
-18 000 000
980 000
-3000000
0
-1 200 000
-21 220 000

2013(14
-14 000 000
540 000
-1 500 000
0
-530 000
-15 790 000

2014(15
2 052 658
-98 601
1 954 057

2013/14
1 202 964
954 909
2157873

28,8%

23,4%

6790025

9208740

1 493 806

2 025 923

308 262
13452
138 518
1 954 057

0
26883
105 067
2157873

28,8%

23,4%

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare

Not4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Andel av årels totala inköp som skett från andra förelag inom
koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen

Not 5 Bokslutsdispositioner

Lämnat koncernbidrag
Aterföring från periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond
Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning

enligt

plan

Not 6 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Summa redovisad skaft

Genomsnittlig effektiv skattesats
Avstämning av effektiv skaftesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resullat enligt
gällande skattesats (22 %):
Skafteeffekt av:
Ej avdmgsgill nedskhvning
Ränta pehodiseringsfond
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Redovisad skaft
Effekliv skattesats
Upplysningar om uppskjuten skattefordran och ska tteskuld
Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not Avsättningar
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Not 7 Balanserade utgifter för forsknings- och uWecklingsarbeten och liknande arbeten

Ingående_anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
a ns kaffn in gsvä rd en
Ingående avskrivningar
Arets

avskrivningar

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Arets

nedskrivningar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

2015-06-30

2014-06-30

2 405 187
2405187

2 405 187
2405187

-1 443 113
-481 037
-1 924 150

-962 075
481 038
-1 443 113

-481 037
481 037

0
0

0

962 074

2015-05-30

2014-05-30

1 533 735
o
1 533 735

0
1
1 533 735

-306 747
-306 744
-613 491

0
-306 747
-306 747

-920 244
-920 244

0
0

0

1 226 988

2015-06-30

2014-06-30

7310258
1 538 226
-168 750
0
8679734

2 102 827
4 133 707
0
1 073 724
7310258

-1 634 476
117 510
0
-1 935 174
-3452140

-757 541
0
0
-666 935
-1 634 476

5 227 594

5 675 782

Not 8 Goodwill

Ingående anskaffningsvärden
Aretsanskaffningar
Utgående ackumulerade
a ns kaffn in gsvä rde n
Ingående avskrivningar
Arets

avskrivningar

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Arets nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

-

Not 9 Utgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Färsäljningar/utrangeringar
Omkiassificeringar
Utgående ackumulerade
a ns kaffn in gsvä rd en
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omkiassificeringar
Arets

avskrivningar

—

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

-
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
2015-06-30

2014-06-30

18544110
10272461
-1 010 479
27806112

14381 766
4291 110
-128 766
18544110

Ingående avskrivningar
Försäljningarlutrangehngar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

9 930 753
524 495
-3653336
-13 059 594

7 529 232
102 579
-2504 100
-9930753

Utgående redovisat värde

14746518

8613357

2015-06-30
227 000
10 183 652
2 757 503
4548785
17116940

2014-06-30
0
8888150
2 700 957
3220127
14809234

Fritt eget kapital
Balanserat
Arets
resultat
resultat

Totalt

Ingående anskaffningsvärden
Aretsanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade
an ska fln in gsvä rden

Not 11 Färutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda leasingavgifter
Övriga förutbetalda kostnader

Not 12 Förändring av eget kapital
Sundet eget kapital
ReservAktiekapital
fond
lngåendebalans2øl3-07-01

200000

40000

6061 523

11952897

18254420

Överföring resultat föregående år
Arets resultat
Utgående balans 2014-06-30

0
0
200 000

0
0
40000

11 952 897
0
18014420

-11 952 897
7050 867
7050867

0
7050867
25305287

Överföring resultal föregående år
Arets resultat
Utgående balans 2015-06-30

0
0
200 000

0
0
40000

7 050 867
0
25065231

-7 050 867
4 835 968
4335968

0
4 835 968
30141 255

2015-06-30
0
877 000
383 000
767 000
4600000
1 800 000
3 000 000
2 660 000
14087000

2014-06-30
980 000
877 000
383 000
767 000
4600000
1 800 000
0
1 460 000
10867000

Not 13 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond avsatt 2009
Periodiseringsfond avsatt 2010
Periodiseringsfond avsatt 2011
Periodiseringsfond avsatt 2012
Periodiseringsfond avsatt 2013
Periodiseringsfond avsatt 2014
Periodiseringsfond avsatt 2015
Ackumulerade överavskrivningar
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Not 14 Avsättningar

Uppskjuten ska Iteskuld
Belopp vid årets ingång
Arets avsättningar
Under

året

återförda

belopp

2015-06-30

2014-06-30

1 248 672
0
-98 601
1150071

293 763
954 909
0
1 248 672

2015-06-30

2014-06-30

12000000
0

12000000
0

2015-06-30
668 278
12231168
7651177
480 444
21031067

2014-06-30
268 223
11 046 881
7262010
1 541656
20138770

2015-06-30

2014-06-30

12700 000
12700000

12700000
12700000

12700000

12700000

Se även not 6 Skatt på årets resultat.
Notis Checkräkningskredit

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

Not 16 Upplupna kostnader och föruthetalda intäkter
Upptupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

—_____________________

——

Not 17 Ställda säkerheter
Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar

-

—_________________

Summa ställda säkerheter

Not 18 Nyckeltalsderinitioner
Röretsemarginat
Rörelseresultat i procent av netloomsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för oheskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Sotiditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Norrköping den 3 november 2015

//

Jan Vikström
Ordförande

git Edström

Matthias Trygg
Verkställande direktör

n
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Lärande i Sverige AB, org.nr 556571-5892

Rapport om årsredovisninqen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lärande i
Sverige AB för räkenskapsåret 2014-07-01 2015-06-30.
-

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
års redovlsnlnqen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Lärande i Sverige
AB för räkenskapsåret 2014-07-01 2015-06-30.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Pevisorns ansvar

Revlsorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Lärande i Sverige
ABs finansiella ställning per den 30juni 2015 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt års
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

4 member f,rm ol Errst & Younq GIobI LImLed

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagsiagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags
ordn ingen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Norrkö ing d n 3 noember 2015

Rundgren
Auktoriserad reviso
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Utbildningskontrakt lärling
Utbildningskontrakt reglerar förhållandet mellan parterna rörande gymnasial
lärlingsutbildning. I de fall utbildningen är fördelad på flera företag har ett kontrakt upprättats
för varje arbetsplats. Utbildningskontraktet tecknas mellan elev, vårdnadshavare,
skolhuvudman och företrädare för den eller de arbetsplatser eleven gör sin utbildning på.
Uppgift om handledare och yrkeslärare ska finnas i kontraktet.

Utbildningskontrakt och Avtalsperiod
Detta utbildningskontrakt gäller för:
__________________________ på XX programmet, XXutbildningen, Realgymnasiet, Ort
Elevens namn och personnummer

Avtalet är giltigt fr o m _____________ t o m _____________. Avtalet förnyas efter ______år.
Avtalet kan sägas upp med ________ månads uppsägningstid.

Mål och innehåll
Det är huvudman och således skolan som har huvudansvar för utbildningen och ansvarar för
planering, uppföljning och betygsättning av lärlingens samlade skolgång. Det medför även
bland annat att skolans beslut om exempelvis disciplinära åtgärder även gäller för
arbetsplatsen och att skolan äger rätt att utöva tillsyn av elevens utbildning på arbetsplatsen.
Lärlingsutbildningen genomförs av en för ändamålet utsedd handledare som i samråd med
skolan lägger upp utbildningen på arbetsplatsen samt lämnar underlag för betygsättning och
närvaroredovisning till skolan. Utbildningen följer gymnasieskolans nationella kursplaner.
Minst XX poäng av utbildningen skall vara arbetsplatsförlagd. Bilaga 1, studie/programplan,
anger vilka kurser och moment som ska utföras på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen
En del av elevens lärande sker på arbetsplatsen med översyn av en handledare. Handledaren
har nödvändig kunskap och erfarenhet och bedöms i övrigt vara lämplig för uppdraget.
Handledaren ansvarar för att:
 Ansvara för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling på arbetsplatsen.

Realgymnasiet
Lärande i Sverige AB
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping

Tel: 011-19 42 00
info@realgymnasiet.se
www.realgymnasiet.se

Fakturering, digitalt:
Ref.nr: 50000-1
efaktura@larande.se

Fakturering, per post:
Ref.nr: 50000-1
Lärande i Sverige AB
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping

Bankgiro: 5514-3002
Org.nr: 556571-5892
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Med utgångspunkt ifrån skolans angivna kunskapskrav dokumentera elevens
utveckling samt tillhandahålla skolans APL-samordnare omdömen för de moment och
uppgifter eleven genomför på arbetsplatsen.
Ge eleven ett omdöme och konstruktiv feedback för hur moment och uppgifter är
genomförda.
Meddela skolans APL-samordnare när/om:
o Elev är frånvarande
o Eleven missköter sig på sådant sätt att eleven inte följer arbetsplatsens rutiner
eller andra regler, exempelvis om arbetsgivaren misstänker att eleven
använder alkohol eller andra droger som påverkar arbetsförmågan.
o Det inträffar en olycka eller allvarligt tillbud

Handledare erbjuds handledarutbildning anordnad av skolan. Företaget ska följa gällande regel
för personuppgifter, särskilt sådana som är av känslig art. Företaget/handledaren får inte
lämna ut information som kan vara till nackdel för eleven (med hänvisning till SFS 2009:400).

Skola
Lärare (skolans representant/samordnare/yrkeslärare) besöker eleven minst XXX gånger/läsår
på arbetsplatsen och har regelbunden kontakt med eleven. Läraren följer i samverkan med
handledaren elevens kunskapsutveckling och bedömer den enskilda elevens utveckling. Det är
skolan och således läraren som ansvarar för elevens betygsättning. Skolan ansvarar även för
att till arbetsplatsen förmedla kunskapskrav, tillhandahålla bedömningsmatriser, stödmaterial i
undervisningen samt bidra med stöd i planering av elevens lärande för de kurser eleven läser
på arbetsplatsen.

Elev
Eleven är inte anställd på företaget och kan inte kräva lön ifrån arbetsplatsen. Däremot kan
elev ansöka om lärlingsersättning ifrån CSN. Eleven skall delta i den dagliga verksamheten.
Eleven skall även aktivt delta i/utföra moment som krävs för att uppnå kursmål. Eleven skall
även meddela om eventuell frånvara exempelvis sjukdom så snart som möjligt.
Vidare ska eleven följa företagets angivna arbetstider och rutiner på arbetsschema samt
gällande skydds-och säkerhetsföreskrifter. Eleven omfattas av sekretessbestämmelser som
gäller anställda på företaget. Skolans ordningsregler skall också gälla på arbetsplatsen.
Avvikelser från gällande arbetstidsbestämmelser kan föranledas av att det kan finnas behov för
eleven att delta i andra av skolans verksamheter, t.ex. nationella prov. Vidare har eleven rätt
till ledighet och lov i enlighet med skollagen och skolans bestämmelser.
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Säkerhetsföreskrifter - Arbetsmiljö
Innan APL påbörjas ska huvudmannen för skolan och arbetsgivaren genomföra en
riskbedömning och vid behov utföra en medicinsk kontroll av eleven samt vidta eventuella
nödvändiga åtgärder.
Företaget ska informera om gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter redan den första
veckan av elevens praktiktid på företaget. Elev likställs med arbetstagare vid tillämpning av
arbetsmiljölagen med tillhörande förordning om minderårig i arbetslivet. (AFS 2012:3)
Utbildning inom arbetsmiljö och säkerhet ska förläggas till utbildningens början.
Skolan informerar handledaren om eleven har funktionsnedsättningar som man inte
omedelbart ser eller om eleven har visat prov på bristande omdöme som kan ha betydelse ut
säkerhetssynpunkt. Arbetsgivaren anpassar i sådant fall sitt arbetsmiljöarbete till elevens
behov. Skolan ska också försäkra sig om att eleven har tagit till sig av företagets
säkerhetsföreskrifter. Skolan/företaget ansvarar även för att tillhandahålla eleven nödvändig
skyddsutrustning. Företaget ansvarar även för verktyg och lokaler som är förenliga med
gällande arbetsuppgifter.

Försäkringsskydd
Skolan ansvarar för att eleven omfattas av ett fullgott försäkringsskydd avseende person– och
sakförsäkring samt en försäkring om tredje man blir skadad under utbildningstiden. Detta
gäller under förutsättning att skadan inte orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktlig
förstörelse samt att skolan är huvudman för utbildningen och att eleven inte är anställd.

Byte av APL-plats
För att byte av APL-plats ska kunna vara möjlig, ska samråd äga rum mellan arbetsplats, skola
och elev. Exempelvis om det råder svårighet att på företaget få adekvat träning enligt
kursmålen eller om olämpligt uppträdande föreligger. Om ny arbetsplats inte kan anordnas,
har eleven rätt att fullfölja sin utbildning som skolförlagd.
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Underskrifter
XX-skola och Lärande i Sverige AB förbinder sig att uppfylla riktlinjer och regler enligt detta
avtal.
XX-företaget förbinder sig att uppfylla riktlinjer och regler enligt detta avtal samt att ställa
elevplats till gymnasieskolans förfogande och tillhandahålla lämplig handledare.
XX-eleven (i förekommande fall vårdnadshavare) förbinder sig att uppfylla riktlinjer och regler
enligt detta avtal.
För XX skola

För företag XX

_______________________________________

_______________________________________

XX, Rektor

Namnförtydligande, Ansvarig företaget/arb.platsen

_______________________________________

_______________________________________

Matthias Trygg, VD, Huvudmannens representant
Lärande i Sverige AB
Lindövägen 5 B
602 28 Norrköping
Organisationsnummer 556571-5892

Adress

_______________________________________
Bank-/Plusgiro/Kontonummer för inbetalning av
lärlingsbidrag

_______________________________________

_______________________________________

XX, Elev

Referens vid inbetalning

_______________________________________

_______________________________________

XX, Vårdnadshavare
(Om eleven är under 18 år)

Organisationsnummer

Kontaktperson/handledare för denna utbildning är:
För skolan:
För företaget:

Bilagor:
1. Studie-/Programplan
2. Skolans ordningsregler
3. Försäkringsinformation

Realgymnasiet
Lärande i Sverige AB
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping

Tel: 011-19 42 00
info@realgymnasiet.se
www.realgymnasiet.se

Fakturering, digitalt:
Ref.nr: 50000-1
efaktura@larande.se

Fakturering, per post:
Ref.nr: 50000-1
Lärande i Sverige AB
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping

Bankgiro: 5514-3002
Org.nr: 556571-5892

Trygghet
Utveckling
Team
Framgång

GYMNASIEPROGRAMMENS
ATTRAKTIVITET BLAND
15-ÅRINGAR PÅ HÖGSTADIET

STOCKHOLMS LÄN (364 RESPONDENTER)
Frågor: ”Vilket/vilka av följande gymnasieprogram skulle du kunna tänka dig att läsa?”, ”Vilket gymnasieprogram tror du att du kommer välja?”

GYMNASIEELEVER

KAN TÄNKA SIG
Ekonomiprogrammet

32%

Samhällsvetenskapsprogrammet

28%

Naturvetenskapsprogrammet

23%

Teknikprogrammet

19%

Estetiska programmet

12%

Barn‐ och fritidsprogrammet

11%

Fordons‐ och transportprogrammet

9%

Handels‐ och administrationsprogrammet

8%

Bygg‐ och anläggningsprogrammet

8%

El‐ och energiprogrammet

7%

Hotell‐ och turismprogrammet

7%

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet

7%

Vård‐ och omsorgsprogrammet

7%

Naturbruksprogrammet

5%

Humanistiska programmet

4%

IB (International Baccalaureate)

4%

Hantverksprogrammet

4%

VVS‐ och fastighetsprogrammet

2%

Industritekniska programmet

2%

Stockholms län

UPPSALA LÄN (45 RESPONDENTER)
Frågor: ”Vilket/vilka av följande gymnasieprogram skulle du kunna tänka dig att läsa?”, ” Vilket gymnasieprogram tror du att du kommer välja?”

GYMNASIEELEVER

KAN TÄNKA SIG
Naturvetenskapsprogrammet

24%

Ekonomiprogrammet

19%

Samhällsvetenskapsprogrammet

19%

Estetiska programmet

18%

Teknikprogrammet

15%

Fordons‐ och transportprogrammet

11%

El‐ och energiprogrammet

9%

Barn‐ och fritidsprogrammet

8%

Handels‐ och administrationsprogrammet

8%

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet

8%

Hotell‐ och turismprogrammet

6%

Hantverksprogrammet

5%

Naturbruksprogrammet

4%

Humanistiska programmet

4%

IB (International Baccalaureate)

4%

Bygg‐ och anläggningsprogrammet
Vård‐ och omsorgsprogrammet
VVS‐ och fastighetsprogrammet
Industritekniska programmet

3%
2%
Uppsala län

ÖSTERGÖTLANDS LÄN (80 RESPONDENTER)
Frågor: ”Vilket/vilka av följande gymnasieprogram skulle du kunna tänka dig att läsa?”, ” Vilket gymnasieprogram tror du att du kommer välja?”

GYMNASIEELEVER

KAN TÄNKA SIG
Naturvetenskapsprogrammet

33%

Samhällsvetenskapsprogrammet

31%

Ekonomiprogrammet

29%

Teknikprogrammet

14%

Bygg‐ och anläggningsprogrammet

13%

Vård‐ och omsorgsprogrammet

10%

Estetiska programmet

10%

Fordons‐ och transportprogrammet

10%

Handels‐ och administrationsprogrammet

8%

Barn‐ och fritidsprogrammet

7%

Hotell‐ och turismprogrammet

7%

Humanistiska programmet

7%

El‐ och energiprogrammet

6%

Naturbruksprogrammet

6%

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet

5%

VVS‐ och fastighetsprogrammet

4%

IB (International Baccalaureate)

4%

Hantverksprogrammet

2%

Industritekniska programmet

2%

Östergötlands Län

VÄSTMANLANDS LÄN (52 RESPONDENTER)
Frågor: ”Vilket/vilka av följande gymnasieprogram skulle du kunna tänka dig att läsa?”, ” Vilket gymnasieprogram tror du att du kommer välja?”

GYMNASIEELEVER

KAN TÄNKA SIG
Samhällsvetenskapsprogrammet

37%

Ekonomiprogrammet

25%

Teknikprogrammet

25%

Naturvetenskapsprogrammet

20%

Estetiska programmet

18%

Fordons‐ och transportprogrammet

13%

Handels‐ och administrationsprogrammet

12%

Vård‐ och omsorgsprogrammet

12%

El‐ och energiprogrammet

11%

Bygg‐ och anläggningsprogrammet

11%

Hotell‐ och turismprogrammet

10%

IB (International Baccalaureate)

9%

Naturbruksprogrammet

7%

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet

7%

Hantverksprogrammet

6%

Barn‐ och fritidsprogrammet

5%

VVS‐ och fastighetsprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet

4%
2%

Västmanlands län

KRONOBERGS LÄN (52 RESPONDENTER)
Frågor: ”Vilket/vilka av följande gymnasieprogram skulle du kunna tänka dig att läsa?”, ” Vilket gymnasieprogram tror du att du kommer välja?”

GYMNASIEELEVER

KAN TÄNKA SIG
Ekonomiprogrammet

35%

Samhällsvetenskapsprogrammet

31%

Naturvetenskapsprogrammet

27%

Teknikprogrammet

25%

Bygg‐ och anläggningsprogrammet

24%

Fordons‐ och transportprogrammet

23%

El‐ och energiprogrammet

16%

Handels‐ och administrationsprogrammet

16%

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet

11%

Estetiska programmet

10%

Hantverksprogrammet

9%

Hotell‐ och turismprogrammet

6%

VVS‐ och fastighetsprogrammet

6%

Industritekniska programmet

6%

Barn‐ och fritidsprogrammet

5%

Vård‐ och omsorgsprogrammet

5%

IB (International Baccalaureate)

4%

Humanistiska programmet

4%

Naturbruksprogrammet

2%

Kronobergs län

SKÅNE LÄN (211 RESPONDENTER)
Frågor: ”Vilket/vilka av följande gymnasieprogram skulle du kunna tänka dig att läsa?”, ” Vilket gymnasieprogram tror du att du kommer välja?”

GYMNASIEELEVER

KAN TÄNKA SIG
Naturvetenskapsprogrammet

31%

Samhällsvetenskapsprogrammet

30%

Ekonomiprogrammet

26%

Teknikprogrammet

19%

Estetiska programmet

15%

Barn‐ och fritidsprogrammet

8%

El‐ och energiprogrammet

8%

Bygg‐ och anläggningsprogrammet

8%

IB (International Baccalaureate)

8%

Vård‐ och omsorgsprogrammet

8%

Handels‐ och administrationsprogrammet

7%

Naturbruksprogrammet

6%

Hotell‐ och turismprogrammet

5%

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet

5%

Fordons‐ och transportprogrammet

5%

Hantverksprogrammet

5%

Humanistiska programmet

4%

VVS‐ och fastighetsprogrammet
Industritekniska programmet

2%
1%

Skåne län

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN (323 RESPONDENTER)
Frågor: ”Vilket/vilka av följande gymnasieprogram skulle du kunna tänka dig att läsa?”, ” Vilket gymnasieprogram tror du att du kommer välja?”

GYMNASIEELEVER

KAN TÄNKA SIG
Ekonomiprogrammet

29%

Samhällsvetenskapsprogrammet

29%

Naturvetenskapsprogrammet

28%

Teknikprogrammet

20%

Estetiska programmet

11%

Fordons‐ och transportprogrammet

8%

Handels‐ och administrationsprogrammet

8%

Hotell‐ och turismprogrammet

8%

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet

8%

Vård‐ och omsorgsprogrammet

7%

Bygg‐ och anläggningsprogrammet

7%

El‐ och energiprogrammet

7%

Naturbruksprogrammet

6%

Barn‐ och fritidsprogrammet

6%

Humanistiska programmet

5%

IB (International Baccalaureate)

4%

Industritekniska programmet

4%

Hantverksprogrammet

4%

VVS‐ och fastighetsprogrammet

2%

Västra Götalands län

SÖDERMANLANDS + VÄSTMANLANDS LÄN (88 RESPONDENTER)
Frågor: ”Vilket/vilka av följande gymnasieprogram skulle du kunna tänka dig att läsa?”, ” Vilket gymnasieprogram tror du att du kommer välja?”

GYMNASIEELEVER

KAN TÄNKA SIG
Samhällsvetenskapsprogrammet

37%

Ekonomiprogrammet

23%

Teknikprogrammet

20%

Naturvetenskapsprogrammet

18%

Estetiska programmet

17%

Bygg‐ och anläggningsprogrammet

15%

Hotell‐ och turismprogrammet

13%

Handels‐ och administrationsprogrammet

13%

Vård‐ och omsorgsprogrammet

11%

El‐ och energiprogrammet

11%

Fordons‐ och transportprogrammet

10%

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet

8%

Barn‐ och fritidsprogrammet

8%

Humanistiska programmet

7%

IB (International Baccalaureate)

7%

Naturbruksprogrammet
Hantverksprogrammet
VVS‐ och fastighetsprogrammet
Introduktionsprogrammet

6%
5%
2%

Södermanlands +
Västmanlands län

GÄVLEBORGS + VÄSTERNORRLANDS LÄN (85 RESPONDENTER)
Frågor: ”Vilket/vilka av följande gymnasieprogram skulle du kunna tänka dig att läsa?”, ” Vilket gymnasieprogram tror du att du kommer välja?”

GYMNASIEELEVER

KAN TÄNKA SIG
Teknikprogrammet

23%

Ekonomiprogrammet

19%

Fordons‐ och transportprogrammet

19%

Samhällsvetenskapsprogrammet

19%

Barn‐ och fritidsprogrammet

17%

Estetiska programmet

15%

Bygg‐ och anläggningsprogrammet

15%

Hotell‐ och turismprogrammet

13%

Naturbruksprogrammet

13%

Naturvetenskapsprogrammet

11%

Vård‐ och omsorgsprogrammet

10%

El‐ och energiprogrammet

10%

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet

9%

Handels‐ och administrationsprogrammet

8%

VVS‐ och fastighetsprogrammet

7%

Hantverksprogrammet

6%

Humanistiska programmet

5%

Industritekniska programmet
IB (International Baccalaureate)

4%
1%

Gävleborgs +
Västernorrlands län

WWW.UNGDOMSBAROMETERN.SE
@ungdomsb

Borås

3.6 Likviditetsbudget
Inbetalningar
Läsår 1
Kommunalt bidrag
5 553 285 kr
Lån
Ägartillskott
Finansiering med egna medel
Övriga inbetalningar
Summa inbetalningar
5 553 285 kr

Resultatbudget
Intäkter
Kommunalt bidrag
Övriga intäkter

Utbetalningar
Personal
Skolledning
117 450 kr
Lärare
2 654 370 kr
Administration
333 197 kr
Rekrytering
Fortbildning
18 700 kr
Lokaler/utrustning
Lokalkostnad
600 000 kr
Möbler
25 000 kr
Datorer
150 000 kr
Service
50 000 kr
Kontorsutrustning
Telefon, kopiator m m
Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbib
815 000 kr
Programvaror, licenser
25 000 kr
Övrigt
100 000 kr
Info o annonsering
Elevhälsa
70 470 kr
Skolmåltider
262 500 kr
Studieresor
75 000 kr
APL-handledning
50 000 kr
Försäkringar
17 500 kr
Studie- och yrkesvägledning
20 880 kr
Finansiella poster
Räntor
- kr
Amorteringar
- kr
Summa utbetalningar
5 385 067 kr

Kostnader
Personal
Skolledning
Lärare
Administration
Rekrytering
Fortbildning
Lokaler/utrustning
Lokalkostnad
Service
Kontorsutrustning

Över-/Underskott

168 218 kr

Summa intäkter

2016-01-28

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
5 553 285 kr 11 106 570 kr 16 659 855 kr

5 553 285 kr
Läsår 1

11 106 570 kr
Läsår 2

16 659 855 kr
Läsår 3

117 450 kr
2 654 370 kr
333 197 kr

234 900 kr
5 308 740 kr
770 794 kr

352 350 kr
7 963 110 kr
1 156 191 kr

18 700 kr

38 150 kr

57 225 kr

600 000 kr
50 000 kr
15 000 kr

1 200 000 kr
100 000 kr
30 000 kr

1 800 000 kr
150 000 kr
45 000 kr

1 630 000 kr
50 000 kr

2 445 000 kr
75 000 kr

200 000 kr
140 940 kr
525 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
35 000 kr
104 400 kr

300 000 kr
211 410 kr
787 500 kr
225 000 kr
150 000 kr
52 500 kr
156 600 kr

-

-

Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbi
815 000 kr
Programvaror, licenser
25 000 kr
Övrigt
Information o annonsering
100 000 kr
Elevhälsa
70 470 kr
Skolmåltider
262 500 kr
Studieresor m m
75 000 kr
APL-handledning
50 000 kr
Försäkringar
17 500 kr
Studie- och yrkesvägledning
20 880 kr
Finansiella poster
Räntor
- kr
Avskrivningar
Möbler
25 000 kr
Datorer
50 000 kr
Telefon, kopiator m m
Summa kostnader
5 300 067 kr

50 000 kr
100 000 kr

75 000 kr
150 000 kr

10 767 924 kr

16 151 886 kr

253 218 kr

338 646 kr

507 969 kr

Vinst/Förlust

kr

kr
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Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola
Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat
underlag.
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. Det
undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069,
104 35 Stockholm alternativ till friskolor@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2017/2018
Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Borås kommun



Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Lärande i Sverige AB
Organisationsnummer/personnummer
556571-5892
Organisationsform
Aktiebolag



Skolenhetens namn
Realgymnasiet i Borås

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden
Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Lärande i Sverige AB

Organisationsform

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer

556571-5892



1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken
handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan
ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste
underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig.
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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

Registreringsbevis_Läran
de_150128.pdf

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.
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

Stina Nordström

E-postadress

stina.nordstrom.@realgymnasiet.se

Telefon arbetet

073-3517727

Mobil

073-3517727

Utdelningsadress till sökanden

Lindövägen 5b

Postnummer

602 28

Ort

Norrköping

Fullmakt - Lägg till bilaga

Ingen bilaga bifogad

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn

Realgymnasiet i Borås

Skolenhetens adress

Viskastrandsgatan 3-5

Postnummer

506 30

Ort

Borås

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar
Waldorf
Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen.
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1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.
88534520

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.
Nationellt program

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Djur

Läsår 1

Åk 1
35

Nationellt program

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Skog

Läsår 1

Åk 1
4




Åk 2
23

Åk 3
18

Totalt
76




Åk 2
5

Åk 3
2

Totalt
11

Infoga program

Totalt antal elever vid skolenheten

87

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.
Realgymnasiet i Borås vill utöka med 6 program och 8 inriktningar läsåret 2017/2018. Fem av dessa
program med tillhörande inriktningar kommer att erbjudas framför allt som lärling; Fordon och
transportprogrammet, Handelsprogrammet, Hotell och turismprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet
samt Bygg och anläggningsprogrammet. Utbildning inom dessa program kommer att erbjudas i små
grupper där stora delar av den praktiska utbildningen genomförs i samverkan med en central partner inom
respektive bransch som huvudmannen avser att skriva avtal med. I och med den samverkan som kommer
att ske kommer skolan inte att utveckla speciallokaler inom dessa program i någon stor utsträckning .
Visst, lättare praktiskt arbete kommer kunna att äga rum på skolan. Eleverna kommer att läsa sina
gymnasiegemensamma ämnen i större, sammanslagna grupper på skolan och då undervisas av lärare på
skolan. IT-programmet kommer framför allt att erbjudas som en skolförlagd utbildning och för praktisk
arbete kommer skolan att upprätta ett så kallat IT-labb med utgångspunkt i hur dessa utformats på
Realgymnasier som redan i dagsläget erbjuder programmet och inriktningen. Upplägget med utbildningar
som genomförs i samverkan med branschen är ett arbetssätt som är väl inarbetat inom Realgymnasiets
verksamhet. Det finns också mycket - av huvudmannen utarbetat - stödmaterial inom såväl området
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lärling som inom Programmet El- och energiprogrammet. Om skolenheten får möjlighet att utöka med
önskat antal program kommer det att innebära en utökning av såväl lokaler som personal - såväl lärare
som övrig personal (elevhälsa, SYV o.s.v.) Det skulle också innebära en ökad stabilitet för skolan som då
skulle erbjuda mer än ett program som i dagsläget. Man kan också anta att elevunderlaget skulle få en
jämnare könsfördelning i och med utökningen. Skolan har idag en övervägande majoritet flickor på skolan.

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

El- och energiprogrammet

Inriktning

Dator och kommunikationsteknik

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd
verksamhet

Åk 1
15
15
15
15

Åk 2

Åk 3

15
15
15

15
15

Nationellt program

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Personbil

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd
verksamhet

Åk 1
5
5
5
5

Åk 3

5
5
5

5
5

Fordons- och transportprogrammet

Inriktning

Transport
Åk 1
5
5
5
5

Åk 3

5
5
5

5
5

Handels- och administrationsprogrammet

Inriktning

Handel och service

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Åk 1
5
5
5

Totalt
5
10
15
15




Åk 2

Nationellt program

Totalt
15
30
45
45




Åk 2

Nationellt program

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd
verksamhet




Totalt
5
10
15
15




Åk 2

Åk 3

5
5

5

Totalt
5
10
15
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Fullt utbyggd
verksamhet

5

Nationellt program

Hotell- och turismprogrammet

Inriktning

Hotell och konferens

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd
verksamhet

5

Åk 1
5
5
5
5

Åk 3

5
5
5

5
5

Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning

Husbyggnad
Åk 1
5
5
5
5

Åk 3

5
5
5

5
5

Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning

Måleri

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd
verksamhet
Nationellt program

Åk 1
5
5
5
5

Totalt
5
10
15
15




Åk 2

Nationellt program

15




Åk 2

Nationellt program

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd
verksamhet

5

Totalt
5
10
15
15




Åk 2

Åk 3

5
5
5

5
5

Totalt
5
10
15
15




Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd
verksamhet

Åk 1
5
5
5
5

Åk 2

Åk 3

5
5
5

5
5

Totalt
5
10
15
15

Åk 1
50

Åk 2
50

Åk 3
50

Totalt
150

Infoga program

Fullt utbyggd
verksamhet

2.2 Läsår - fullt utbyggd
Redovisa vilket läsår skolenheten avser vara fullt utbyggd.
År
Fullt utbyggd verksamhet

2019
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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.
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
-

hur intresseundersökningen är genomförd
urvalsmetoden
hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade
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
när intresseundersökningen genomfördes
vilka frågor som ställdes vid undersökningen
resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per program och inriktning.

Ett dokument som kompletterar bifogad elevprognos bifogas under övrigt
Lägg till bilaga

Elevprognos - Borås.pdf

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.
Vi använder samma ekonomiska beräkningsprinciper som via beprövad erfarenhet har visat sig vara såväl
långsiktig som en bidragande faktor till vår kvalitet. För olika utgiftsposter finns nyckeltal framtagna som
vid behov revideras för att garantera en kvalitativ utbildning. Att våra beräkningsprinciper fungerar visar
sig både i företagets höga kreditvärde samt i det resultat företaget fick i den koncerntillsyn som alla våra
skolor genomgick vårterminen 2015 då även vår ekonomi fick en genomlysning av Skolinspektionen.

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns.
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Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om ekonomin visar låg likviditet
och/eller soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten.
Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.

Lägg till bilaga

Årsredovisning_LIS_1415
_undertecknad.pdf

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.
EEDAT 94 915 krx45= 4 271 175 kr
FTTRA 165 944 krx15= 2 489 160 kr
FTPER 131 049 krx15= 1 965 735 kr
HAHAN 94 915 krx15= 1 423 725 kr
HTKON 96 055 krx15= 1 440 825 kr
VOVAR 80 947 krx15= 1 214 205 kr
BAHUS 128 501 krx15= 1 927 515 kr
BAMAL 128 501 krx15= 1 927 515 kr
(Nya program per inriktning vid fullt utbyggd verksamhet)

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.
Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och
styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag,
årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Om medel ska tas från ett annat bolag
(eller annan bolagsform) än sökandens, inkom med underlag som visar vem som är behörig firmatecknare i
bolaget (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket).
Finansiering med egna medel - Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven
verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och förklara vilka medel
sökanden avser nyttja.

Lägg till bilaga

Ingen bilaga bifogad

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
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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
Antal lärare

Likviditetsbudget läsår 1

Resultatbudget

Inbetalningar

Intäkter

Läsår 1

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

Lån

Övriga intäkter

Läsår 1

Läsår 2

Läsår 3

0

0

0

Aktieägartillskott/
ägartillskott
Finansiering med egna
medel
Annan finansiering
Övriga inbetalningar
Summa inbetalningar

0

Summa kostnader

Utbetalningar

Kostnader

Personal

Personal

Skolledning

Skolledning

Lärare
gymnasiesärskola

Lärare
gymnasiesärskola

Övrig personal

Övrig personal

Administration

Administration

Rekrytering

Rekrytering

Fortbildning

Fortbildning

Lokaler/Utrustning

Lokaler/Utrustning
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Lokalkostnad

Lokalkostnad

Kostnader för
speciallokaler

Kostnader för
speciallokaler

Möbler
Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier

Telefon, kopiator
mm
Läromedel

Läromedel

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

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

Datorer
Övrigt

Övrigt

Info och
annonsering

Info och
annonsering

Elevhälsa

Elevhälsa

Skolmåltider

Skolmåltider

Försäkringar

Försäkringar

Studie- och
yrkesvägledning

Studie- och
yrkesvägledning

APL-handledning

APL-handledning

Övriga kostnader

Övriga kostnader

Finansiella poster

Finansiella poster

Räntor

Räntor

Amorteringar

Avskrivningar
Möbler
Datorer
Telefon, kopiator
mm

Summa utbetalningar 0

Summa kostnader

0

0

0

Över/underskott

Vinst/förlust

0

0

0

0

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.
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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. Ange även yta för utökning samt för hela skolenheten och skolans adress.
Gymnasiegemensamma ämnen kommer eleverna på alla nu sökta program att kunna läsa i skolans
befintliga lokaler som kommer att utökas i proportion till det tillskott av elever som utökningen renderar.
Eleverna på alla sökta program kommer att kunna läsa även delar av eller hela kurser kopplat till
programmets inriktning samt programfördjupning - det vill säga de mer praktiska kurserna - på skolan. För
El-och energiprogrammet kommer skolan att ha programspecifika lokaler i form av IT-labb - anpassade för
programmet. Inom programmen Fordon och transport samt Hotell och turism, Bygg och anläggning
Handel och administration samt Vår och omsorg kommer skolan att samarbeta med nationella
samarbetspartners hos vilka stora delar av de praktiska momenten på programmet kommer att
genomföras. I de kurser och/eller moment som ingår i programmet och som inte genomförs hos
samarbetspartners kommer skolan att utveckla adekvata lokaler.
Realgymnasiet i Borås är beläget på Viskastrandsgatan 3-5 i Borås.

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler för de program som utökningen avser. Ange om sökanden hyr
speciallokaler externt eller om dessa inryms inom den befintliga skolenheten.
Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen
Idrott och hälsa
Lokaler för ämnet idrott och hälsa hyr skolan externt.
Naturvetenskapliga ämnen
Lokaler för naturvetenskapliga ämnen finns inrymda i skolan.
Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
El- och energilokal (IT-labb) kommer att inrymmas på skolan
Lokaler inom Fordon och transport (personbil och transport) kommer skolan att hyra externt
Lokaler inom Hotell och turism (hotell och konferens) kommer skolan att hyra externt
Lokaler för Handel och service kommer att inrymmas på skolan
Lokaler inom Vård och omsorg kommer skolan att hyra externt
Lokaler inom Bygg och anläggning kommer skolan att hyra externt
För alla program gäller att skolan - enligt Reals koncept - genomför utbildningarna såväl på skolan som i
nära samarbete med branschen. Hur fördelningen de facto ser ut skiljer sig från program till program.

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor
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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

Antal
personer

Antal
Antal
Antal
heltidspersoner
heltidstjänster
tjänster
4
3.4
7
6.8
Antal elever per lärare, läsår 1
Antal elever per lärare, läsår 2
Antal elever per lärare, läsår 3
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer
11

Antal
heltidstjänster
10.2

Fullt utbyggd
verksamhet
Antal
Antal
personer
heltidstjänster
11
10.2
14.705882352941177
14.705882352941177
14.705882352941177
14.705882352941177

Hela skolenheten
Läsår 1
Antal
personer
21

Antal
heltidstjänster
19.9

Läsår 2
Antal
personer
28

Antal
heltidstjänster
26.7

Läsår 3
Antal
personer
32

Antal
heltidstjänster
30.1

Fullt utbyggd
verksamhet
Antal
Antal
personer
heltidstjänster
32
30.1

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Lärarna på Realgymnasiet
organiseras i arbetslag där såväl lärare inom "vanliga" ämnen som praktiska ämnen ingår. Program med
ett litet antal elever som läser sin utbildning som lärlingar slås ihop till större grupper då de läser
exempelvis sina gymnasiegemensamma kurser på skolan. De kurser och moment i utbildningen som är
av praktisk art genomför eleverna på programmen Fordon och transport, Hotell och turism samt
Handelsprogrammet främst hos samarbetspartners i branschen som Lärande i Sverige AB skriver avtal
med. För eleverna på El- och energiprogrammet inriktning dator och kommunikationsteknik (IT) kommer
det att finnas lokaler för praktiskt arbete inom utbildningen på skolan i form av ett IT-labb. Utöver de
lärarresurser som angivits har Realgymnasiet så kallade heltidsmentorer som stöttar och coachar
eleverna genom alla åren på utbildningen. Mentorerna bidrar såväl till elevernas personliga utveckling
som till kunskapsutvecklingen och de driver - tillsammans med övrigt kollegium - arbetet med demokrati,
värdegrund och trygghet på skolan framåt.
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5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.
Övrig personal på skolan är angiven i budgeten som; studie- och yrkesvägledning, APL-handledning samt
de funktioner som ingår i elevhälsan. Under posten personal redogörs för skolledning, lärare samt
administrativa resurser specifikt.

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.
Lärlingsutbildning kommer att erbjudas på alla program som skolan erbjuder. Inom utbildningarna Bygg
och anläggning, Vård och omsorg, Handel och administration, Fordon och transport samt Hotell och turism
kommer utbildningen endast att erbjudas i form av lärlingsutbildning.

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

Inriktning

Bygg och anläggningsprogrammet



Husbyggnad



Veckor
36

Bygg och anläggningsprogrammet



Måleri



36

El- och energiprogrammet



Dator och kommunikationsteknik



15

Fordons- och transportprogrammet



Personbil



36

Fordons- och transportprogrammet



Transport



36

Handels- och administrationsprogrammet



Handel och service



36

Hotell- och turismprogrammet



Hotell och konferens



36

Vård- och omsorgsprogrammet



Inriktningar saknas



36

Infoga program

6.3 Säkerställande av APL-platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.
För eleverna som läser sitt program som lärling kommer skolan att redan innan utbildningen startar ha ett
avtal med en central samarbetspartner som erbjuder APL-platser enligt en modell som utarbetats inom
Real. För eleverna på El- och energiprogrammet kommer skolan att upprätta kontakt med ett antal företag
som skolan ämnar samarbeta långsiktigt med för att återkommande kunna skicka elever på APL dit.

6.4 Lokalt programråd
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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.
Handledare utses av en profillärare på skolan vid besök på arbetsplatsen. Vid ett inledande besök som
bland annat innehåller ett inledande samtal går skolans representant igenom det av huvudmannen
utarbetade APL-material som finns att tillgå som stöd i arbetet. Stödmaterialet innehåller information om
skolans värdegrund (bland annat likabehandling), riskbedömning, hur tillbud och olyckar rapporteras,
närvarorapportering samt hur bedömning av eleverna går till. Skolans representant går - tillsammans med
eventuell handledare igenom moment som ingår i olika kurser för att identifiera vilka moment och kursmål
som kan bli aktuella på respektive plats. Om handledaren efter samtalet anses vara lämplig informeras hen
om Skolverkets webbaserade handledarutbildning och vikten av att genomgå den samma för att vara väl
insatt i uppdraget. Ett syfte med att Realgymnasiet har som mål att jobba långsiktigt med
samarbetspartners som erbjuder APL-platser är att det då blir lättare att erbjuda adekvata och säkra APLplatser med välinsatta handledare.

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.
För varje utbildning inom Realgymnasiet finns flera så kallade APL-handböcker. Varje APL-handbok är
anpassad för respektive utbildning (det finns olika för år 1. år 2 och år 3) och innehåller de kurser som
eleverna läser vid respektive år. För varje kurs som eleven läser ett specifikt mål finns matriser i
handboken med de olika moment som ingår i kursen. Handledaren kan sedan dokumentera om eleven har
utfört de olika momenten eller inte samt om de är utförda med hjälp av handledaren, på egen hand efter
instruktioner eller på egen hand på ett yrkesmässigt sätt. När skolans representant besöker APL-platsen
diskuteras matriserna så att skolans representant får en djupare förståelse för det som handledaren fyllt i.
Även eleverna är insatta i handboken som gås igenom innan APL-perioden och förstår med utgångspunkt i
detta vad hen bedöms på. Att betyg sätts ansvarar profillärarna på skolan för vid kursernas slut och då
vägs all den kunskap in som finns om eleverna - både sådana kunskaper som uppvisats i den skolförlagda
undervisningen samt den som uppvisats på APL.

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

Lägg till bilaga

Utbildningskontrakt
Lärling_pdf.pdf
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7. Övrigt
7.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.
Skolan har fyra elever som läser på introduktionsprogram så totalt antal elever på skolan är 91. (87 elever
på nationella program/4 elever på introduktionsprogram)

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.
En budget för skolan enligt 3.6 bifogas ansökan
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunal borgen för de lokala fiberföreningarna i
Bredared, Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult, Sundholmen och Vänga
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bredared, Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult, Sundholmen och Vänga fiberföreningar beviljas i enlighet med angivna villkor kommunal borgen med maximalt belopp uppgående till
de från Länsstyrelsen, VGR och Borås Stad berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader
efter att bidragen slutbetalats till föreningarna.

2016-04-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0288 045
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-04-08/Magnus Widén

Programområde: 1
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2016-05-02

Dnr 2016/KS0288

Avd: Stadskansliet, Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Kommunal borgen för de lokala fiberföreningarna i Bredared, Draered/Äspered, Gingri,
Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult, Sundholmen och Vänga
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2013 § 24 (2013/KS0131) om kommunal borgen för sex lokala fiberföreningar som då stod i begrepp att installera fiber.
Borgen gavs med maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen, VGR och
Borås Stad berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats till föreningarna.
Eftersom fiberföreningar är ekonomiska föreningar och inte har någon säkerhet, så
kan det vara svårt att få banklån utan en borgen. Föreningarna behöver låna för att
klara finansieringen under investeringsperioden fram till att projekten är slutförda.
Efter att slutredovisning skett från föreningen utbetalas bidragen, lånen kan amorteras
och borgen upphöra.
Av Kommunfullmäktiges beslut från 2013 framgår att de lokala fiberföreningarna
utgör en viktig del i strävan att få bredband tillgängligt för alla. För att föreningarna
ska klara av sina investeringar anses det viktigt att de kan ta upp de lån som behövs
innan alla bidragsmedel utbetalats. Kommunfullmäktige bedömer att borgen till fiberföreningarna är av allmänt intresse i syfte att nå målet med bredband till alla.
Genom att borgensåtagandet begränsas i tiden begränsas också risken kommunen
utsätter sig för. Samtliga lån som kommunen gick i borgen för efter beslutet 2013,
totalt cirka 17 mnkr, har per den 31 mars 2016 amorterats och Borås Stad har således
inga kvarvarande borgensåtaganden för fiberföreningarna.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad bör erbjuda de lokala fiberföreningarna i
Bredared, Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult, Sundholmen och Vänga möjligheten att låna med en kommunal borgen.
I enlighet med förutsättningarna i Kommunfullmäktiges beslut den 21 februari 2013
om kommunal borgen för lokala fiberföreningar föreslår Kommunstyrelsen att Borås
Stad går i borgen för belopp som högst motsvarar de bidrag som varje förening fått
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preliminärt beviljat från Länsstyrelsen, samt från VGR och Borås Stad avseende
stamnätet.
Ett tillkommande villkor vid detta beslut är att kommunal borgen endast ges så länge
som fiberföreningen är en ickekommersiell aktör. Föreningen ska vara en medlemsägd ekonomisk förening eller ideell förening eller samfällighet.
Varje förening får efter Kommunfullmäktiges beslut ansöka om kommunal borgen till
Stadskansliet och i samband därmed inkomma med för föreningen gällande registreringsbevis, stadgar, kopia på godkänd ansökan från Länsstyrelsen samt en projektkalkyl.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bredared, Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult, Sundholmen och
Vänga fiberföreningar beviljas i enlighet med angivna villkor kommunal borgen med maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen, VGR och Borås Stad berättigade bidragen,
under perioden fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats till föreningarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

E6

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion från Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M). Jourtelefon/applikation - för
snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig
belysning och trygghetsstörande företeelser!
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Motionen förklaras besvarad

2016-04-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0305 534
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-04-19/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
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2016-05-02

Dnr 2015/KS0305

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf
Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M). Jourtelefon/applikation - för snabba åtgärder gällande
klotter, nedskräpning, trasig belysning och
trygghetsstörande företeelser!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslår motionärerna att Kommunfullmäktige uppdrar till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden att inrätta ett gemensamt jourtelefonnummer
samt ta fram en applikation till smartphones för snabba åtgärder enligt motionens
intentioner
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden
som är positiva till motionen och rapporterar att de efterfrågade funktionerna redan
finns idag.
Tekniska nämnden anför att efterfrågat anmälningssystem redan finns idag inom
nämndens verksamhetsområde via en app och ett webbformulär för felanmälan.
Borås Rent och Snyggt har dessutom appen Håll Sverige Rent där nedskräpning kan
anmälas. Båda apparna går att ladda ned till smartphones. En jourtelefon innebär
längre tidsåtgång i ärendehanteringen varför motionen till denna del avstyrkes.
Lokalförsörjningsnämnden skriver att klotter och skadegörelse inte kan accepteras i
Borås Stad. När det dyker upp skall klottret snabbt saneras och skador åtgärdas. En
snabb upptäckt är därför av största vikt. Verksamma på taxi, lokaltrafik,
parkeringsbolag, företagare, allmänhet m.m. är centrala för snabb upptäckt. För att
skador snabbt ska kunna saneras måste fastighetsägaren eller förvaltaren få reda på att
de finns. Genom samarbetet Borås rent och snyggt finansieras en App som heter Håll
Sverige Rent. Tekniska förvaltningen har även en app och ett webbformulär för
felanmälan och synpunkter. Via dessa tekniska funktioner kan boråsaren anmäla
nedskräpning, klotter, skadegörelse, trasiga lampor, dålig belysning etc. Anmälan är
direkt kopplad till ansvariga aktörer.
Kommunstyrelsen bedömer att motionärernas ambitioner och intentioner i motionen
är tillgodosedda genom de rapporteringsmöjligheter som Tekniska nämnden och
Lokalförsörjningsnämnden redogör för.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

MOTION
MODERATERNA

2015-03-19
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Jourtelefon/applikation – för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och andra trygghetsstörande företeelser!
För Moderaterna är det självklart att boråsarna ska uppleva trygghet och att miljön i kommunen
ska vara välvårdad. Vi vill därför att det inrättas en kommunal jourtelefon tillsammans med en
applikation där kommuninvånarna kan anmäla klotter, nedskräpning, trasig belysning och andra
trygghetsstörande företeelser.
Klotter, graffitti och nedskräpning är en slags skadegörelse som måste bekämpas. Polisen skriver i
rapporten ”Trygghet i Borås Stad” (2015-01-15 s. 38) att ”En välvårdad utomhusmiljö indikerar till
allmänheten att miljön är kontrollerad vilket förebygger brott, det visar studier på”. Vi ska inte acceptera klotter. Det skapar enligt Polisen en otrygg känsla och därför är det särskilt viktigt att det snabbt saneras.
För att motverka klotter och nedskräpning är det väldigt viktigt att det snabbt sker en sanering.
Det minskar risken för ytterligare skadegörelse då det upplevs som meningslöst att klottra och
förstöra, förutsatt att kommunen är uthållig i arbetet att sanera. Dessutom är det viktigt att anmälarna får se resultatet av att de anmäler. Om det inte sker är risken att de tröttnar på att anmäla
och att trygghetsstörande saker därför inte kommer till kommunens kännedom. För att det ska
vara enkelt att anmäla bör det finnas ett särskilt telefonnummer för ändamålet. Dessutom kan
anmälningar enkel hanteras med en applikation till smartphones.
Redan idag finns det en ambition inom kommunen om att klotter ska saneras så snabbt som möjligt. AB Bostäder arbetar enligt samma princip. Men vi behöver gå samman med de privata aktörerna för att skapa en helhet som är välordnad. Genom en kommunal jourtelefon och en applikation kan kommunen föra anmälningar vidare även till de privata fastighetsägarna och till andra
offentliga aktörer.
Trasig belysning och mörka områden är en annan fråga som skapar otrygghet. Om gatubelysningen på gångbanor, i tunnlar eller liknande inte fungerar ska kommuninvånarna också kunna
ringa till jourtelefonen för en enkel anmälan och snabb åtgärd. Åtgärden bör ske snarast möjligt.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Uppdra till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden att inrätta ett gemensamt jourtelefonnummer samt
ta fram en applikation till smartphones för snabba åtgärder enligt motionens intentioner
För Moderaterna
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Urban Svenkvist

Sida
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REMISSVAR
Tekniska nämnden
Alf Iwarson, tel 033-35 74 55

2015-05-06

Dnr 2015/321 002

Kommunstyrelsen

Motion: Jourtelefon/applikation - för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig beslysning och trygghetsstörande företeelser!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0305

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden får meddela att efterfrågat anmälningssystem i rubricerat ärende
finns idag inom nämndens verksamhetsområde via en app och ett webbformulär för
felanmälan. Borås Rent och Snyggt har dessutom appen Håll Sverige Rent där nedskräpning kan anmälas. Båda apparna går att ladda ned till smartphones. En jourtelefon innebär längre tidsåtgång i ärendehanteringen varför motionen till denna del avstyrkes.

Tekniska nämndens yttrande
Inom Tekniska nämndens verksamhetsområde finns idag efterfrågad kanal för inrapportering av fel vad avser bl.a klotter, trasig belysning och nedskräpning. Dessutom
finns möjlighet att lämna synpunkter via det kommungemensamma synpunktshanteringssystemet.
För felanmälan finns en app och ett webbformulär för felanmälan. De fel som rapporteras går in i systemet och ut till de driftentreprenörer som ska åtgärda felen. Då
felanmälningssystemet är relativt nytt är i dagsläget inte alla driftentreprenörer anslutna till systemet. Arbete med att ansluta samtliga pågår hos Tekniska förvaltningen.
Rapportören kan välja om han/hon vill ha återrapportering av ärendet. Fel som
rapporteras på annat sätt t ex via telefon läggs manuellt in i systemet vilket innebär en
onödig omväg och tidsåtgång. Allt fler aktörer ansluter sig till felanmälningssystemet
är en bättre väg att gå för att minimera åtgärdstiden.
Borås Rent och Snyggt är ett förvaltnings- och organisationsövergripande samarbete
mellan Borås stads förvaltningar, bolag, polis och räddningstjänst. Samarbetet har
initierats av Brottsförebyggande rådet i Borås och syftar till att förebygga brottslighet
och otrygghet genom att främja rena och trygga miljöer. Organisationen verkar för att
minska nedskräpning och skadegörelse i Borås. Genom samarbetet Borås Rent och
Snyggt finansieras en app som heter Håll Sverige Rent. Appen är allmänt tillgänglig
för rapportering av nedskräpning och är kopplad till en samordnare på Borås Energi
och Miljö som sorterar och fördelar ärendena till rätt huvudman.
TEKNISKA NÄMNDEN
Rose-Marie Liljenby Andersson
Gunnar Isackson

E7

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion från Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och Urban Svenkvist (M). Sanering av klotter
inom 24 timmar!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2016-04-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0306 289
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-04-19/Magnus Widén

Programområde: 2
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Dnr 2015/KS0306

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf
Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M). Sanering
av klotter inom 24 timmar!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Allt klotter som anmäls till kommunen skall saneras inom 24
timmar”.
Motionärerna menar att för att motverka klotter är det väldigt viktigt att det snabbt
sker en sanering. Det minskar risken för ytterligare klotter då det upplevs som meningslöst att klottra, förutsatt att kommunen är uthållig i arbetet att sanera. Dessutom
är det viktigt att anmälarna får se resultatet av att de anmäler Om det inte sker är risken att de tröttnar på att anmäla och att klotter därför inte kommer till kommunens
kännedom.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och AB Bostäder. Alla är
positiva och tillstyrker motionen förutom Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden redovisar att det finns ett anmälningssystem för bl a klotter via en
app och ett webbformulär för felanmälan. För snabbast möjliga åtgärdande får
driftentreprenörerna beställning via felanmälningssystemet. Då systemet är relativt
nytt är i dagsläget inte alla driftentreprenörer anslutna. Arbete med att få samtliga
anslutna i systemet pågår. Efter hörande med Tekniska nämnden är nu de flesta
entreprenörerna anslutna till systemet.
Tekniska nämnden anför också vissa praktiska problem för att kunna utföra sanering
inom 24 timmar. Då metoden för klotterskydd innebär att hetvatten används vid
borttagande av klotter är det olämpligt klottersanera vid minusgrader då isbildning
kan föranleda otrygghet i form av halkrisker. Oftast sker också skadegörelse såsom
klotter explosionsartat under kort tid då stora områden inom kommunen blir utsatta.
För att saneringsarbetet ska kunna utföras kostnadseffektivt behöver åtgärderna göras
samordnat. Sammantaget anser Tekniska nämnden att det inte är möjligt att generellt
ange en 24-timmars gräns för saneringsarbetet.
Kommunstyrelsen anser att ambitionsnivån i motionen att allt klotter skall vara
sanerat inom 24 timmar från anmälan är väl värd att arbeta utifrån. Att ha ett högt
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ställt mål gör att ansträngningen att sanera klotter kommer att prioriteras. Däremot är
Kommunstyrelsen tveksam till att kommunen sätter upp en 24-timmars gräns som är
absolut. Det finns inget som säger att inom just 24 timmar är den rimliga tidsgränsen
för sanering av klotter. Menar man då allt klotter eller är det en viss nivå och
omfattning på klottret som avses. Ett absolut löfte kan då innebära att en relativt stor
organisation måste finnas tillgänglig och är då en resursfråga som måste hanteras.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

MOTION
MODERATERNA

2015-03-19
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sanering av klotter inom 24 timmar!

För Moderaterna är det självklart att boråsarna ska uppleva trygghet och att miljön i kommunen
ska vara välvårdad. Vi föreslår därför att allt klotter som anmäls ska saneras inom 24 timmar.
Klotter och graffitti är en slags skadegörelse som måste bekämpas. Polisen skriver i rapporten
”Trygghet i Borås Stad” (2015-01-15 s. 38) att ”En välvårdad utomhusmiljö indikerar till allmänheten att
miljön är kontrollerad vilket förebygger brott, det visar studier på”. Vi ska inte acceptera klotter. Det skapar
enligt Polisen en otrygg känsla och därför är det särskilt viktigt att det snabbt saneras.
Två av kommunens stadsdelar är särskilt utsatta för skadegörelse. På Norrby upplever 52 procent
att skadegörelse förekommer i hög utsträckning och på Hässleholmen är motsvarande siffra 35
procent. Det är inte acceptabel och invånarna i dessa områden ska inte behöva vara mer utsatta
än de i andra områden.
För att motverka klotter är det väldigt viktigt att det snabbt sker en sanering. Det minskar risken
för ytterligare klotter då det upplevs som meningslöst att klottra, förutsatt att kommunen är uthållig i arbetet att sanera. Dessutom är det viktigt att anmälarna får se resultatet av att de anmäler.
Om det inte sker är risken att de tröttnar på att anmäla och att klotter därför inte kommer till
kommunens kännedom. För att det ska vara enkelt att anmäla bör det finnas ett särskilt telefonnummer för ändamålet. Ansvariga nämnder förutsätts samverka för att tillsamman skapa den
organisations som krävs för saneringsarbetet.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta att
Allt klotter som anmäls till kommunen ska saneras inom 24 timmar.
För Moderaterna
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Urban Svenkvist
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REMISSVAR
Tekniska nämnden
Alf Iwarson, tel 033- 35 74 55

2015-05-06

Dnr 2015/320 002

Kommunstyrelsen

Motion: Sanering av klotter inom 24 timmar!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0306

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden får meddela att Tekniska förvaltningen redan idag har redan ett
anmälningssystem för bl a klotter via en app och ett webbformulär för felanmälan.
För snabbast möjliga åtgärdande får våra driftentreprenörer beställning via felanmälningssystemet. Då systemet är relativt nytt är i dagsläget inte alla driftentreprenörer
anslutna. Arbete med att få samtliga anslutna i systemet pågår. Klottersanering inom
24-timmar bedömer Tekniska nämnden inte som praktiskt möjligt varför motionen
till denna delen avstyrkes.

Nämndens yttrande
Inom Tekniska nämndens verksamhetsområde finns idag kanaler för inrapportering
av fel vad avser bl.a klotter, trasig belysning och nedskräpning. Dessutom finns möjlighet att lämna synpunkter via det kommungemensamma synpunktshanteringssystemet.
För felanmälan finns en app och ett webbformulär för felanmälan. För de fel som
rapporteras ska en beställning gå via systemet ut till de driftentreprenörer som ska
åtgärda felen. Fel som rapporteras på annat sätt t.ex via telefon läggs in i felanmälningssystemet för snabbast möjlig åtgärd. Rapportören kan välja om han/hon vill ha
återrapportering av ärendet.
Då metoden för klotterskydd innebär att hetvatten används vid borttagande av klotter
är det olämpligt klottersanera vid minusgrader då isbildning kan föranleda otrygghet i
form av halkrisker. Oftast sker skadegörelse såsom klotter explosionsartat under kort
tid då stora områden inom kommunen blir utsatta. För att saneringsarbetet ska kunna
utföras kostnadseffektivt behöver åtgärderna göras samordnat.
Därför är det enligt Tekniska nämndens uppfattning inte möjligt att generellt ange en
24-timmars gräns för saneringsarbetet.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson

1 (1)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-06-02

§ 73
2015/FF0127 459
Yttrande över motion - Sanering av klotter inom 24 timmar! Annette Carlson
(M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionen Sanering av klotter
inom 24 timmar! Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Stenkvist (M). Motionen
föreslår att allt klotter som anmäls ska saneras inom 24 timmar. Syftet är att boråsarna ska uppleva
trygghet och att miljön i kommunen ska vara välvårdad. Klotter och graffitti ses som en slags
skadegörelse som måste bekämpas.
Sanering av klotter inom 24 timmar är en positiv utveckling av det befintliga arbetet med att skapa
ett rent, snyggt och tryggt Borås. Genom att använda befintliga anmälningssätt kan Borås rent och
snyggt bidra med att uppmuntra medborgarna att engagera sig i arbetet och anmäla klotter så som
de idag uppmuntras att anmäla nedskräpning.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden bifaller motionen om sanering av klotter inom 24 timmar och
sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström reserverar sig mor beslutet enligt bilaga.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-06-03
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-06-05.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare

REMISSVAR

1 (2)

Datum

Diarienummer

2015-06-05

2015/FF0127 459

Åsa Skytt, 033 – 35 72 19
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Sanering av klotter inom 24
timmar! Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0306

Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden bifaller motionen om sanering av klotter inom 24
timmar och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Sanering av klotter inom 24 timmar är en positiv utveckling av det befintliga arbetet
med att skapa ett rent, snyggt och tryggt Borås. Genom att använda befintliga
anmälningssätt kan Borås rent och snyggt bidra med att uppmuntra medborgarna att
engagera sig i arbetet och anmäla klotter så som de idag uppmuntras att anmäla
nedskräpning.

Nämndens yttrande i helhet
En ren utomhusmiljö, fri från klotter och skadegörelse och med fungerande belysning
skapar inte bara en trevligare miljö att vistas i, utan även en ökad upplevelse av
trygghet för dem som vistas i den. Inom ramen för Borås rent och snyggt pågår ett
strukturerat och förvaltningsövergripande arbete för att skapa just en ren, trygg och
attraktiv utomhusmiljö. Borås rent och snyggts arbete bygger på två delar, dels på att
hitta samverkansformer mellan kommunens förvaltningar och med externa parter, och
dels på att inspirera allmänheten till att skräpa ner mindre samt att engagera sig i
nedskräpningsfrågan. Idag kan allmänheten vara med och påverka utomhusmiljön
genom att anmäla nedskräpning till Håll Sverige Rent-appen, så åtgärdas problemet
inom tre arbetsdagar. Tekniska förvaltningen har dessutom en app för felanmälan.
Att prioritera sanering av klotter vore en positiv utveckling av arbetet med att skapa ett
rent och snyggt Borås. Det är Tekniska förvaltningen som ansvarar för genomförandet
av saneringen. Om de får möjlighet att prioritera sanering av klotter så kan Borås rent

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00

REMISSVAR

2 (2)

Datum

Diarienummer

2015-06-05

2015/FF0127 459

Åsa Skytt, 033 – 35 72 19
Kommunstyrelsen

och snyggt hjälpa till i arbetet med att uppmuntra medborgarna att engagera sig i
frågan och anmäla klotter. Anmälan för klotter bör kunna genomföras via någon av
befintliga appar, istället för att inrätta ytterligare en kanal. Risken finns att det blir
rörigt för de som ska göra anmälan och svårarbetat för de som ska ta emot anmälan
och genomföra saneringen. Det finns idag en upparbetad samverkan bakom de
anmälningssätt som befintliga appar utgör, vilka bör användas även i syftet att anmäla
klotter.
Det finns dock ytor som kommunen inte ansvarar över, utan där ansvaret för sanering
av klotter ligger på andra aktörer, t ex Vägverket, Västtrafik m fl. Dessa ytor kan bli
problematiska då mandatet för att åtgärda problemet är utom vår kontroll, vilket då
behöver framgå till den person som gjort anmälan.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström reserverar sig mor beslutet enligt bilaga.
Ordförande
Ida Legnemark (V)
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00

BESLUT

1 (2)

Sammanträdesdatum 2015-06-09
2015/SDNO0043
Handläggare
Eva Aspman,
Kjell-Åke Karlsson

Kommunstyrelsen

Motionssvar: Sanering av klotter inom 24 timmar
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Sanering av klotter inom 24
timmar”.
Nämndens yttrande
Det ska vara självklart för Boråsarna att uppleva trygghet och att miljön i kommunen ska
vara välvårdad. Motionärerna föreslår därför att allt klotter som anmäls ska saneras inom 24
timmar eftersom en snabb sanering skulle minska ytterligare klotter. Dessutom skulle de
som anmäler få se resultatet av att anmäla klottret.
I stadsdel Öster finns områden som är särskilt utsatta för klotter. Stadsdelsnämnden Öster
anser att det är viktigt med sanering och en välvårdad utomhusmiljö, eftersom det signalerar
trygghet och trivsel i ett område. Redan idag bedriver Borås Stad arbete mot klotter och har
som strävan att bli utsedd till Sveriges renaste stad och på hemsidan finns möjlighet att
anmäla klotter. I Borås Stad och inom allmännyttans bostadsbestånd finns redan i dag målet
att sanera klotter inom 24 timmar. Stadsdelsnämnden Öster har dock ingen möjlighet att
styra över hur privata fastighetsägare sköter sanering av klotter på sina fastigheter.
Eftersom det ur trygghets- och ur brottsförebyggande synpunkt är viktigt att snabbt sanera
klotter, tillstyrker Stadsdelsnämnden Öster motionen ”Sanering av klotter inom 24 timmar”.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Qvarnström (SD) föreslår att motionen avstyrks.
Ida Legnemark (V) föreslår att motionen tillstyrks.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar i
enlighet med Ida Legnemarks förslag.

BESLUT

2 (2)

Sammanträdesdatum 2015-06-09
2015/SDNO0043
Handläggare
Eva Aspman,
Kjell-Åke Karlsson

Reservationer
Björn Qvarnström (SD) lämnar en skriftlig reservation till förmån för sitt eget förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

Sida
1(1)

REMISSVAR
Handläggare, telefon
Sven Liljegren, 44 20 33

Datum

Diarienummer

2015-06-15

Kommunstyrelsen

Motion: Sanering av klotter inom 24 timmar!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0306

Styrelsens beslut
AB Bostäders styrelse tillstyrker förslaget.

Styrelsens yttrande i sin helhet
Annette Carlson, Ulf Sjösten och Urban Svenkvist föreslår i en motion att allt klotter
som anmäls till kommunen ska saneras inom 24 timmar.
Motionärerna skriver i sin motion att klotter enligt Polisen skapar en otrygg känsla
och att det därför är särskilt viktigt att det snabbt saneras. För att motverka klotter är
det viktigt att det snabbt sker en sanering. Motionärerna anser att det bör finnas ett
särskilt telefonnummer för att anmäla klotter. Dessutom föreslås att ansvariga nämnder förutsätts samverka för att tillsammans skapa den organisation som krävs för saneringsarbetet.
Brottsförebyggande rådet hade 2007 en arbetsgrupp som tog fram ett program mot
bland annat minskat klotter. Arbetsgruppen arbetade med ett flertal åtgärder med
syfte att minska både skadegörelse och klotter. Gruppen tog fram en avsiktsförklaring
som företag, fastighetsägare och organisationer kunde skriva under. Avsiktsförklaringen innebar att med den framtagna modellen skulle bidra till att hålla Borås Stad
fritt från klotter, skadegörelse och bränder. I modellen ingick att snabbt, inom 24
timmar, åtgärda och sanera klotter.
AB Bostäder deltog i arbetsgruppen och skrev också under avsiktsförklaringen. Vi har
därefter försökt arbeta efter den principen att klotter ska saneras inom 24 timmar. Vi
delar motionärernas uppfattning att snabb klottersanering bidrar till att öka tryggheten
i områdena.
AB Bostäders styrelse tillstyrker förslaget.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande

Sven Liljegren
VD

1(2)
Lars Larsson
Områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande

2015-06-15

Dnr 2015/SDNN0085

Svar på remiss: ”Sanering av klotter
inom 24 timmar”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0306

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt med snabb sanering för att
motverka klotter. Därför ställer sig nämnden positiv till motionen, under
förutsättning att det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt med snabb sanering för att
motverka klotter. Därför ställer sig nämnden positiv till motionen, under
förutsättning att det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.
Det finns sedan tidigare en målsättning i Borås Stad att sanera klotter inom
24 timmar. Tekniska förvaltningen har en app, tillgänglig för smartphones,
och ett webbformulär där vem som helst kan anmäla nedskräpning,
skadegörelse och klotter. Anmälaren kan välja att bli kontaktad för
återkoppling när problemet har åtgärdats.
Det kan bli nödvändigt med vissa undantag från 24-timmarsambitionen,
eftersom det finns många olika ägare till objekt som kan bli utsatta för
klotter. Dessutom kan vissa objekt t.ex. bropelare vara olämpliga att sanera
vintertid då s.k. frostsprängning kan uppstå.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Om saneringen skyndas på och tillfällena blir fler kommer kostnaderna
sannolikt att öka.

2(2)
Lars Larsson
Områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande

2015-06-15

Dnr 2015/SDNN0085

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas på samma sätt som övriga medborgare i
staden, då snabb sanering skapar en finare stad att leva i.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-06-15.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

Reservation
Daniel Assarsson (SD) reserverar sig till förmån för ett avstyrkande av
motionen (se bilaga 1).

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-06-23
§ 108

2015/SDNV0079

Yttrande över motionen "Sanering av klotter inom 24 timmar"
Moderaterna har i en motion 2015-03-19 lämnat förslaget: ”Allt klotter som anmäls till
kommunen ska saneras inom 24 timmar”. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att det för
att motverka klotter och för medborgarnas upplevelse av trygghet är viktigt att sanera
klotter snabbt. Förvaltningen ställer sig positiv till motionen under förutsättning att det är
praktiskt och ekonomiskt genomförbart.
Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Bäckmans (SD) förslag:
- Avstyrka motionen.
- Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Per Carlssons (S) förslag:
- Tillstyrka motionen.
- Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster
beslutar i enlighet med Per Carlssons (S) förslag.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka motionen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Reservation
Andreas Bäckman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut (se
bilaga "Reservation i ärende 16", 2015-06-23).

1(2)

Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-06-29

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Marie Sandberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 juni 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson

2(2)

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-05-27

2015/SDNV0079

Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef kultur, fritid, förebyggande
033-35 71 86

Yttrande över motionen ”Sanering av klotter inom 24
timmar”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka motionen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Moderaterna har i en motion 2015-03-19 lämnat förslaget: ”Allt klotter som
anmäls till kommunen ska saneras inom 24 timmar”. Stadsdelsförvaltningen
Väster anser att det för att motverka klotter och för medborgarnas
upplevelse av trygghet är viktigt att sanera klotter snabbt. Förvaltningen
ställer sig positiv till motionen under förutsättning att det är praktiskt och
ekonomiskt genomförbart.
Yttrandet i sin helhet
Moderaterna har i en motion 2015-03-19 lämnat förslaget: ”Allt klotter som
anmäls till kommunen ska saneras inom 24 timmar”. Stadsdelsförvaltningen
Väster anser att det för att motverka klotter och för medborgarnas
upplevelse av trygghet är viktigt att sanera klotter snabbt.
Det finns sedan tidigare en målsättning i Borås Stad att sanera klotter inom
24 timmar. Tekniska förvaltningen har en app, tillgänglig för smartphones,
och ett webbformulär där vem som helst kan anmäla nedskräpning,
skadegörelse och klotter. Anmälaren kan välja att bli kontaktad för
återkoppling när problemet har åtgärdats.
Det kan bli nödvändigt med vissa undantag från 24-timmarsambitionen
eftersom det finns olika ägare till objekt som kan bli utsatta för klotter.
Dessutom kan det finnas objekt, exempelvis bropelare, som är olämpliga att
sanera vintertid. Förvaltningen ställer sig positiv till motionen under
förutsättning att det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-05-27
Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef kultur, fritid, förebyggande
033-35 71 86

Samverkan
Yttrandet har inte varit aktuellt för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

2 (2)
2015/SDNV0079

E8

BESLUTSFÖRSLAG

Projekteringsframställan för ombyggnad av fritidsgård
och Mötesplats Norrby, Västra Nygatan 54.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende ombyggnad av fritidsgård och Möteplats Norrby, Västra Nygatan 54 i Borås.

2016-04-19
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-20
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0347 282
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-04-19/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-05-02

Dnr 2016/KS0347
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Väster

Projekteringsframställan för ombyggnad av
fritidsgård och Möteplats Norrby, Västra Nygatan 54.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 mars 2016 att Kommunstyrelsen godkänner projekteringsframställan för ombyggnation av fritidsgård och Mötesplats Norrby.
Investeringsutgiften beräknas till 1 500 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2016.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Målet är att skapa en säker och inbjudande möteplats för ungdomar och Stadsdelsnämnd Väster har den 29 mars 2016 godkänt Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan.
Kommunstyrelsen har den 2 maj 2016 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden får i
uppdrag att projektera för ombyggnad av fritidsgård och Mötesplats Norrby, Västra
Nygatan 54 i Borås.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2016-03-29
§ 37

2015/SDNV0063

Projekteringsframställan från Lokalförsörjningsnämnden - Fritidsgård
Norrby
Stadsdelsnämnden Väster uppdrog vid sitt sammanträde den 21 december 2015 till
Lokalförsörjningsnämnden, LFN, att utföra en förstudie avseende ombyggnad av
fritidsgården på Norrby. Bakgrunden är det initiativärende som Stadsdelsnämnden Väster
behandlat den 25 mars 2015 och att nämnden i Borås Stads budget 2016 tilldelats
investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor för att genomföra projektet.
Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF, har utarbetat en projekteringsframställan som
behandlats i LFN, den 22 mars 2016.
LFF översände projekteringsframställningen till stadsdelsförvaltningen den 17 mars 2016.
Förvaltningen har berett ärendet och föreslår Stadsdelsnämnden Väster att godkänna
förslaget.
Deltar ej
Andreas Bäckman (SD) väljer att inte delta i beslutet.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan.
2. Översända yttrandet som Stadsdelnämnden Västers yttrande till
Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Kristina Janze
2016-04-04

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Åke Ekvad

1(2)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-03-16

2015/SDNV0063

Magnus Af Klint
Chef ekonomifunktionen
0768 – 88 37 05

Projekteringsframställan från
Lokalförsörjningsnämnden-Fritidsgård Norrby
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan.
2. Översända yttrandet som Stadsdelnämnden Västers yttrande till
Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.
Yttrandet i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster uppdrog vid sitt sammanträde den 21 december
2015 till Lokalförsörjningsnämnden, LFN, att utföra en förstudie avseende
ombyggnad av fritidsgården i Norrby
Bakgrunden är det initiativärende som nämnden behandlat och att nämnden
i Borås stads budget 2016 tilldelats investeringsmedel om 1,5 miljoner
kronor för att genomföra projektet.
Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF, har utarbetat en projekteringsframställan som behandlas i Lokalförsörjningsnämnden, den 22 mars.
LFF översände projekteringsframställningen till stadsdelsförvaltningen den
17 mars 2016. Förvaltningen har berett ärendet och föreslår
Stadsdelsnämnden Väster att godkänna förslaget.
Förvaltningen har deltagit i LFF:s arbete med förstudien och uppfattar att
projekteringsframställningen, utifrån den givna ekonomiska investeringsramen, ligger väl i linje med Stadsdelsnämnden Västers tankar om ett
”Norrbyhus”.
Staden står inför en förändring av internhyresmodellen till 2017 och de nya
hyresnivåerna för olika lokaltyper och standard på dessa är ännu ej
fastställda. Förvaltningen har stämt av arbetsläget med ekonomistyrning
men då underlag saknas kan inte exakt uppgift redovisas i dagsläget. De två

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-03-16

2015/SDNV0063

Magnus Af Klint
Chef ekonomifunktionen
0768 – 88 37 05

hyresexempel som framgår av LFF:s projekteringsframställan kommer inte
att gälla.
Samverkan
Samverkan i ärendet skedde i FSG 15 dec 2015 inför nämndens behandling
av ärendet. Fortsatt samverkan i ärendet sker i arbetsgrupp under aktuellt
LSG.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

Bilaga: Projekteringsframställan från Lokalförsörjningsnämnden 2016-03-22

E9

BESLUTSFÖRSLAG

Projekteringsframställan för nybyggnad av Tallbackens
förskola, Stora vägen, Fristad kv. Sölebo 2:22, Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av Tallbackens förskola,
Stora Vägen, Fristad kv. Sölebo 2:22 under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan.

2016-04-19
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-04-20
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0350 290
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-04-19/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-05-02

Dnr 2016/KS0350
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Norr

Projekteringsframställan för nybyggnad av
Tallbackens förskola, Stora vägen, Fristad kv.
Sölebo 2:22, Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 mars 2016 att Kommunstyrelsen beslutar,
under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr tillstyrker förslaget att godkänna projekteringsframställan avseende nybyggnad av Tallbackens förskola, Stora Vägen, Fristad
kv. Sölebo 2:22 Borås. Investeringsutgiften beräknas till 32 000 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2016.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
I samband med etableringen lämnas två mindre enheter Sikgården (en avdelning)
samt Torggården (två avdelningar). Total planeras sex avdelningar på Tallbackens
förskola en nettoökning med tre avdelningar.
Kommunstyrelsen har den 2 maj 2016 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden, under
förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr tillstyrker Lokalförsörjningsnämnden projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för nybyggnad av Tallbackens förskola,
Stora Vägen, Fristad kv. Sölebo 2:22.
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Dom från förvaltningsrätten i mål angående ersättning
till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att lägga domen till handlingarna och att uppdra åt Stadskansliet att ta fram ny beräkning avseende ersättning
till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem för år 2015.
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Dnr 2015/KS0333

Stadskansliet
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne, Torbjörn Alfredsson

Dom från förvaltningsrätten i mål angående
ersättning till fristående skolor, förskoleklass,
förskolor och fritidshem 2015
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem 2015. Ersättningarna beräknades utifrån de av stadsdelsnämnderna beslutade budgeterna för 2015. Budgetarna byggde på de förutsättningar som kommunfullmäktige gav inför 2015.
Malmen Montessori, Borås, överklagade kommunstyrelsens beslut. Frågeställningen
var vilka kostnader som enligt skollagen och skolförordningen hör till administration
respektive undervisning. När ersättningen beräknas för fristående skola ingår kostnader för undervisning. Vid tillämpning av bestämmelserna i skollag/skolförordning
framgår det att kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter ingår i begreppet undervisning.
Det är möjligt för kommuner att inte ta med administrationskostnader i beräkningsunderlaget, utan att i stället lägga på 3 % till den fristående skolan för administrationskostnader, vilket Borås Stad gör.
Vid kommunens beräkning av ersättningar fördes kostnaderna för rektor till undervisning. Malmen Montessori menade bl a att fler personer/större belopp skulle räknas
till undervisning.
Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade dom 2016-04-08.
Överklagandet bifölls på så sätt att biträdande rektor ska höra till kostnadsslaget
undervisning och att del av tjänsterna enhetschef för elevhälsan och utvecklingspedagog/utvecklingsledare hör till undervisning respektive administration. Det är Borås
Stad som ska göra bedömningen hur stor del av tjänsterna som ska höra till undervisning/administration. Förvaltningsrätten har lämnat över målet till Borås Stad för ny
beräkning.
Borås Stad överklagar inte förvaltningsrättens dom.
Kommunstyrelsen beslutar att lägga domen till handlingarna och att uppdra åt Stadskansliet att ta fram en ny beräkning avseende ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem för år 2015.
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KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd

Bilaga: Dom i mål nr 1644-15 Förvaltningsrätten i Jönköping.

Magnus Widén
Ekonomichef
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående bidrag till
fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem för år 2016
Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2016 om bidragsbelopp till fristående skolor, förskoleklass, förskolor, och fritidshem för år 2016. Beslutet har överklagats av Malmen Montessori som till
grund för överklagandet har anfört att kommunens kostnader avseende biträdande rektorer, skolintendenter och utvecklingspedagoger/utvecklingsledare vid beräkning av grundbeloppen ska hänföras till
kostnadsslaget undervisning istället för kostnadsslaget administration (bilaga 1).
Av skollagen och skolförordningen följer att grundbeloppet ska avse ersättning för bl.a. kostnadsslagen
undervisning och administration. Vid beräkning av bidragen ska till kostnadsslaget undervisning föras
kommunens kostnader för rektorer och andra anställda med ledningsuppgifter, undervisande personal,
stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader medan kostander under kostnadsslaget administration ersätts med tillämpning av en schablon om
tre procent av grundbeloppet.
Till saken hör att förvaltningsrätten den 8 april 2016 meddelade dom i mål mellan samma parter där
målet delvis rörde samma frågor (bilaga 2). Prövningen i det målet avsåg Kommunstyrelsens beslut om
bidragsbelopp till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem avseende år 2015, dvs. det
beslut som för år 2015 motsvarar det beslut som nu är föremål för förvaltningsrättens prövning.
I domen fastslås, såvitt nu är av intresse, att tjänsten biträdande rektor ska beräknas under kostnadsslaget undervisning och att tjänsten utvecklingspedagog/utvecklingsledare ska beräknas dels under kostnadsslaget undervisning, dels under kostnadsslaget administration. Förvaltningsrätten fastslår också att
tjänsten skolintendent ska hänföras till kostnadsslaget administration och därmed ersättas enligt administrationsschablonen.
Förslag på yttrande till förvaltningsrätten har upprättats utifrån de förutsättningar som klarlagts genom
förvaltningsrättens dom avseende Kommunstyrelsens beslut om bidrag för år 2015 (bilaga 3).
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge yttrande enligt upprättat förslag.

2016-04-26
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0291 611
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne (tfn 5850), Torbjörn Alfredsson (tfn 7190)
Datum/avdelningschef: 2016-04-26/Magnus Widén

